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SESSÕES DE 16 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 1893 

Na sessão do dia 16 de agosto de 1893, depois da leitura do expediente, o Sr. Americo 
Lobo faz uma rectificação. 

O Sr. Pinheiro Guedes envia á :\lesa uma inuicação. (Vide pago 3.) 
Em seguida passa-se á ordem do dia. E' annunciada a votação, em 3" discussão do pro

jecto- do Senado, n. 5, de 1893, modificando o decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, que 
rege a organisação e pro..:esso da justiça federal. 

Depois de uma explicação do Sr. Presidente, o Sr. Americo Lobo requer votação nominal 
para a emenda, que é rejeitada. , 

Depois da votação o pro,jecto fica sobre a mesa afim de passarem, na sessão seguinte, 
por nova discussão as emendas offerecidas c approvadas em 3" discussão e que contém 
materia nova. 

E' approvado em 3" discussão o projecto do ~enado n. 18 de 1893, elevando a categoria 
de alfandega a mesa de rendas de Caravellas no Estado da. Bahia. 

E' approvado em Ja. discussão o projecto do Senado n. 58 de 1893, que adia para 1900 a 
execução das disposições dos decretos relativos aos ex:::mei de madureza. e ao augmento de 
preparatorios. 

E' tambem approvado em I" discussão o projecto do Senado n. 39 de 1893, que dispõe 
sobre a vitaliciedade dos officios de contador dos jUizos do districto fclderal. 

E' finalmente approvada em 3" discussão a propo,ição da Camara dos Deputados n. 45 
de 1893, autorisando o Governo a abrir um credito supplemental' de 18:480$ para augmento 
ios vencimentos dos remadores e patrões das capitanias dos portos da Republica no corrente 
lxercicio. 

Segue-se em 3" discussão a proposição da Camara dos Deputados n. 73, de 1892, dispondo 
obre emissão illegal de titulos ao portador e sua repressão. 

Depois de orar o Sr. Americo Lobo, encerra-se a discussão. 
A votação fica adiada por falta de numero legal. 
Segue-se em 2" dlscm;são, a qual encerra-se ~em debate, adiando-se a votação por (alta 

I quorum, a proposição n. 40 de 1893. (Vide pag 6.) / 
Segne-se em 2a discussão. a qual encerra-se sem delJate, adiando-se a votação por faltr 

numero, o projecto do Senado n. 33 de 1893. (Vide pag. 6 _) 
Segue--se em 3" discussã(', a qual encerra-se sem debate, adiando-se a vow.;ão por faltt 

numero legal, a prQj?osição D. 48 de 1893. (Vide pago 6.) / 
Segue-se em 28 discussão, a qual encerra-se sem debate, adiando-se a fotação por f~( 

'lMorum, o projecto do Senado n. 37 de 1893. (Vide pag. 6.) I 
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Segue-se em 2" discussão, a qua I encerr,l-se sem debate, adiantlo·sG a votação por falta 
de numero, a proposição n. 31 de IS93. (Vide pago 7.) 

Segue-se em 3" discussão, a -qual encerm-se sem debate, adiaudo-se a votação por falta 
de numero, o projecto do Senado n. 32 de IS92. (Vide pag. 7.) 

E' lido o parecer n. IS9 de 1893 (com missão de redacçãv). 
Levanta·se a sessão. 

No dia l7, depois da leitura dos pareceres, o SI'. Amaro Cavalcanti envia á Mesa uma. 
declaração de voto, 

O Sr. Lapér dá uma explicação. 
Vem á Mesa uma declaraçã.o de voto assignada pelos Srs. Luiz Delfino e Esteves Junior 
Passa--se á ordem do dia. 
Votação das materias cuja discussão ficou encerrada na sessão anterior. (Vide pags. 11 

e 12.) 
Segue-se,em 2" discussão, a proposição n. 43 de lS93. (Vide pag. 12.) 
Depois de orarem os Srs. J. Catunda e Amaro Cavalcanti, encerra-se a discussão. 
Procede-se á votação da proposição, que é approvada, e bem assim de uma emenda do 

Sr. Catunda. 
Segue·se em 2" discussão o projecto do Senado n. 41 de 1893. 
Depois de orarem os Srs. C. Ottoni, VirgUio Damasio, Manoel Victorino e Virgílio 

Damasio, encerra· se a discussão. . 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
E' lido o parecer n. 192, de 1893 (com missão de redacção). 
Levanta-se a sessão. 

No dia lS, depois da leitura do expediente, o Sr. Pinheiro Guedes refere-se ainda á 
indicação que teve a honra de apresentar nn, sessão de 16 do corrente mez. 

O Sr. João Neiva pede para serem publicadas no Diario do Congresso diversas informa-
ções sobre asestrad:ls de ferro concedidas pela União. 

Passa-se a ordpm do dia. 
Votlção das'materias cuja discussão ficou encerrada na sessão antel'ior. (Vide pago 20.) 
O Sr. t{osa Junior requeI' e o Senado approva dlspen.,a de intersticio para a 3a discussão 

do projecto do Stlnado n. 41, de 1893. 
E' approvada a redacção do projecto do Senado n. 32, de 1893. (Vide pago 20.) 
Entram em discussão ullica e são sem del:Me apPI'ovada,H as OftWUd'lS contendo materia 

nOVrt, offerecidas e approvadas em 3a discussão ao Projecto do Senado n. 73, de 1892. 
Segue-se em 2" discussão o projecto n. 17 de 1893. 
Oram os Srs. Firmino da Si! veira e Amel'ico Lobo. 
Encerra-se a discussão, sendo rejeitado o projecto. 
Segue-se om :!a discussão o é sem debate approvado com as emendJs, o projecto do 

Senado n, 24, de 1893. (Vi 1e pag _ 22.) 
O SR.. PARANHOS requer e o Senado approva dispensa de intersticio par:1- a 3" discussão 

--do projecto. 
"-, O Sr. ALMEIDA. BARRETO requer que se lance na acta da sessão de hoje um voto de 
peza; pela morte do Sr. Viscon ie de Pelotas. 
~ E nanimemente approvado o requerimento. 

\ O S1'. • BOCAYUVA requer que o Se. presidonte nomeie uma commlssao para acom
~nhaI' os spojO.5 mortaes do iIlustre cidadão. 

\
0 Sr. P !DENTE nomeia os Srs. Q. Bocayuva, Almeida Barreto e Oliveira Galvão. 
Segue-se 3"' discussão a proposição n. 41 de 1893. (Vide pago 23.) 
~epois de or o Sr. João .Neiva, encerra-se a discussão. 

'1)' approvada roposição. 
\ . 
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.. 
Segue~se em 3& discussão e é SBm debate approvado o projecto do Senado n. 30, de 

IS93. (\ide pago 23 ) 
Segue-se em '.!a discussão e é sem debate rej'litad;t a proposição n. 3S, de IS93. 
Seg'lle-se em 2' rlisc:nssão o art. lo rio pr,)ject0110 S111ado n. 40, de IS93. 
Oram o~ S1's. João Neiva, l\litnoel Victorino e Jorro Neivá. 
São lidas di vel'S lS emel1Lla~. 
E' encerrada a discussão. 
Entram successivamente em 2& di'scu~são, a qual encerra-se sem debate, os arts. 2°, ao 

e 4° do projecto. 
A votação fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 19, depois da leitura do parecer n. 193 de IS93, o Sr. Manoel Victorino dá uma 
explicação. 

P'lssa-se á ordem do dia. 
Votação do projecto do Senado n. 40, de IS93. 
En tra em 3a discussão o proj ecto do Senado n. 41, de IS93. 
Oram os Srs. Rosa Junior, Virgílio Damasio, Manoel Victorino, C. Ottoni e Virgilio 

Damasio. 
São lidas diversas emendas. 
Encerra-se a discussão. 
A votação fica arliada por falta de quorum. 
Segue-se em 3a diScussão, a qual encerra-se sem debate, arliando-se a votaç4o por falta 

de quorum, o projecto do Senado n. 24 de IS93. 
Segue-se em 2a discussão, a qual encerra-se sem debate, adiando·se a votação por falta 

de numero legal, a proposição n. 26 de IS93. 
Segue-se em 3a discussão, a qual encerra-se sem debate, adiando-se a vota.ção por falta 

de quorum, as proposições ns. 125 de IS92 e 32 de IS93. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 21, depois da leitura do parecer n. 194 de IS93, o Sr. Q. Bocaynvadá conta 
da commissão que foi encarregada de representar o Senado nos funeraefi do fallecido 
marechal Visconde de Pelotas. 

Ordem do dia. 
Votação das materias cuja discussão ficou encerrada na sessão anterior. 
Vem á Mesa uma declaração de voto do Sr. Luiz Delfino. (Vid. pago 60.) 
E' approvacla a redacção do projecto do Seno,llo, n. 30 de IS93. 
E' appl'ovada em 3a discussão a prúposição n. 50 de IS93. 
Entm em 3a discussão a proposição n. 43 lle IS93. 
Oram os Srs. Amel'ico Lobo, J. Catuuda, Ameri('o Lobo e Aristides Lobo. 
Encerra-se a discussão. 
E' appro"adiL a proposição. 
E' ap(Jt'ovado o projecto do Senado, n. 33 de IS93. 
E' encerrada a discussiío 61 adiada a votnção por falta de numero legal, da proposição 

n. 30 de IS93. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 22, depois da leitura de um parecer, passa-se ti, ordem do dia. 
Votação das materias cuja discussão ficou encerri1da. 
Entram successivamr>nte em discussão unica e são, sem ddJate, approvados,. os seguintes 

pareceres: ns. 164,179, 17S e ISO de IS93. 
São approvadas as seguintes; proposições: llS. 19,20 e 2S de IS93. 
São lidos os pareceres ns. 196,197, 19S, 199, 200,201 e 202 de IS93. 
Levanta-se a sessão. 
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No dia 23, depois da leitura do expediente, entram successivamente em discussão unica 
e são sem debate approvadas, as seguintes redacções: 

Da emenda do Senado, slIbstitutiva da proposição da Camara dos Deputados n. 73, 
de 1892 ; 

Dos prqiectos do Senado ns. 5, 24, 33, 37 e 41 de 1893. 
Segue-se em 3a discussão o projecto do Senado n. 40 de 1893. 
Oram os Srs. Virgílio Damasio, João Barbalho, Presidente, Elyseu Martins e Pre-

sidente. 
São lid.lI.s diversas emendas. 
E' encerrada a discussão e rejeitado o projecto. 
Segue-~;e em 3a discussão a proposição n. 31 de 1893. 
Oram o, Srs. Gil Goulart, João Neiva, J. Catunda e Almeida Barreto. 
E' encerrada a discussão e adiada a votação por falta de numero legal. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 24, depois da leitura do:; pareceres nS. 21)3, 204, 205, 205, 207, 208,209, 210 e 
211 de 1893, passa-se á ordem do dia. 

Votaçã() em 3' discussão da proposição n. 31 de 1893. 
Votaçã() em 3' dIscussão da proposição n. 33 de 1893. 
Segue-se em 2a discussão a proposição n. 50 de 1893. 
Oram 0:3 Srs. ,loão Neiva, Almeida Barreto, Rosa Junior, Generoso Marques, J. Catunda 

e Domingos Vicente. 
Encerra.-se a discussão, ficando adiada a votação nor falta de numero legal. 
Segue-se em 2" discussão o projecto do Senado n. 39 de 1893. 
Oram os Srs. João Neiva e Gomensoro. 
Encerra-se a discussão. 
A votação ftca adiada por falta de numero legal. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 25, depois da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Votaçã() em 2" discussão da proposição n. 50, de 1893. 
O Sr. Almeida Barreto requer a retirada das emendas que offerecell áquella pro

posição. 
O Sr. presidente dá uma explicação sobre as emendas oíferecidas pelo Sr. João Neiva. 
O Sr. Antonio Baena requer, e o Senado approva, dispensa de intersticio para a 33 dis

cussão da proposição. 
Votação em 2& discussão do projecto do Senado n. 39 de 1893. 
O Sr. Americo LolJo requer, fl o Senado approva, dispensa de intersticio para 11 3" dis-

cussão do projecto. 
E' approvada a redacção das emendas do Sena·Jo á propo.>ição n. 43, de 1893. 
Seguem-se, em discussão unica, as emendas do Senado á. proposição n. 36, de 1893. 
Oram os Srs. Almeida Barreto, Monteiro de Barros, João Neiva e Monteiro de Barros. 
Encerra-se a discussão. 
E' appI'ovada a proposição e rejeitadas as emendas. 
E' encorrada a 3a discussão da proposição n. 42, de 1893. 
A vota Cão fica adhda, por falta de numero legal. 
Seguem-se em 3" discussão, a qual encerra-se sem debate, ticando a votação adiada por 

falta de numero leg.d, as proposições ns. 20 e 25, de 1893. 
São lidos os pareceres ns. 213 e 214, de 1893. 
Levanta-se a s3ssão. 

No dia 26, depois d,1 leitura dos pareceres ns. 214, 215 e 216, de 1893, o Sr. Saldanha 
Marinho requer que seja dado para ordem do dia da sessão seguinte o projecto n. 38, de 
1893, sobro exames de preparatorios. 



HISTORlCO 7 

o Sr. Presidente diz que o projecto está pendente de parecer da commlssao de in
strucção publica á qual foi aft'ecto, e não ha '15 dias ainda que foi-lhe enviado o projecto. 

O Sr. Saldanha Marinho requer que seja consultada a casa, si consente que, indepen-
dente de parecer, seja dado o projecto para ordem do dia. 

O Sr. Presidente dá ainda algumas informações sobre o projecto. 
E' rej6itado o requerimento. 
Ordem do dia (I a parte). 
Votação das materias cuja discussão ficou encerrada na sessão anterior. . 
Segue-se em discussão unica o parecer das commissões reunidas de constituição, po-

deres e diplomach\, n. 203, de 1893. 
Oram os Srs.João Neiva, Q. Bocayuva, Aquilino do Amaral, Presidente e Ruy BarUosJ.. 
E' lida uma emenda substitutiva apresentada pelos Srs. Ruy Barbosa e João Neiva. 
Depois de algumas explicações do Sr. Presidente, levanta-se a sessão. 

No dia 28, depois da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Continua em discussão unica, com li emenda offerecida, o parecer das commissões T'8-

unidas de constituição, poderes e diplomacia, n. 203, de 1893. 
Oram os Srs. Aquilino do Amaral, Aristides Lobo, Ruy Barbosa, Presidente e Coelho 

Rodrigues. 
Vem a Mesa uma emenda do Sr. Coelho Rodrigues. 
E' lida e posta conjunctamente em discussão. 
Oram os Srs. Amaro Cavalcanti, Ruy Barbosa, Amaro Cavalcanti, Elyseu Marti[]s, 

Presidente, Q. Bocd.yu va, Coelho Rodrigues e Generoso Marques. 
Encerra-se a discussão. 
Procede-se á votação nominal. 
E' approvada v. conclusão do parecer por 28 votos contra 20. (Vide pago 145.) 
O SR. PRESIDENTE dá algumas explicações sobre a emenda offerecida pelos Srs. Ruy 

Barbosa e João Neiva. 
Consultado, o Senado julga que não esta prejudicada a emenda dos Srs. Ruy Barbo~a e 

João Neiva. 
Procede-se á votação nominal da emenda. 
E' approvada por ~5 votos contra 23. 
Fica prejudicada a emenda do Sr. Coelho Rodrigues. (Vide pago 145.) 
Veem á Mesa diversas declarações de voto. (Vide pags. 145 e 146.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 29, depois da leitura. da acta, o Sr. Coelho Rodrigues f.1z uma reclamação. 
Depois de algumas explicações do Sr. Presidente, é approvada a acta. 
Procede-se á leitura do expediente e do parecer n. 217 de 1893. 
Na hora do expediente occupam a tribuna os Srs. Amaro Cavalcanti e Coelho Rodrigues 

que apresenta um requerimento. (Vide pago 153.) 
E' sem debate approvado o requerimento. 
Vem á Mesa um projecto, assignado pelos Srs. Coelho Rodrigues e outros.(Vide pag.153.) 
Ordem do dia. 
Entra em 3a discussão a proposição da Camara dos Deputados n. 60, de 1893. 
R' approvada sem debate. 
E' approvada a proposição n. 39 de 1893 (3a discussão). 
São approvadas em discussão unica as emendas da Camara dos Deputados ao pro.iecto 

do Senado n. 12 de 1891, 
Segue-se em 2" discussão a proposição n. 69 de 1893. 
Oram os Srs. João Neiva, Ge08roso Marques, Gil Goulart e Lapél'. 
São lidas diversas emendas. 
E' encerrada a discussão e adiada a votação. 
São lidos dous otficios do 10 secretario da Camara dos Deputados, remettendo duas 

proposições. (Vide pag. 169.) 
Levanta-se a sessão. 
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No dia 30, depoii da leitura dos pareceres ns. 218 e 219, é remettida á commissão de 
policia uma indicação do Sr. Coeiho Rodrigues. (Vide pago 175.) 

O Sr. João Barbalho envia a Mesa um requerimento sobre estradas de ferro de Pernam
buco. (Vide pag:o 176.) 

O Sr. AqUIlino do Amaral envia tambem a Mesa um requerimento que á sem debate 
approvado. (Vide pago 177.) 

Ordem do dia. 
Votação em 2· discussão da proposição n. 69 de 1893. (Vide pago 177.) 
O Sr. Lapér faz uma reclamação. 
O SR. PRESIDENTE responde a S. Ex. 
E' approvada a proposição da Camara dos Deputados n. 74 de 1893. 
Segue-se em 2a discussão a proposição n. 61 de 1893. 
Oram os Srs. Domingos Vicente, Joaquim Murtinho, Francisco Machado, U. do Amara I 

e Manoel Victorino. 
São lidas diversas emendas. 
Encerra-se a discussão. 
A votação fica adiada por falta de numero legal. 
E' tambem adiada a votação da proposição n. 65 de 1893. 
E' lido o parecer n. 220 de 1893 (commissão de redacção). 
Levanta-se a sessão. 

No dia 31, depois da leitura dos pareceres ns. 221, 222, 223 e 224 de 1893, o Sr. 
Ruy BarQpza envia a Mesa um projecto de leis. (Vide pago 197.) 

O SR. COELHO RODRIGUES faz uma reclamação. 
Ordem do dia. 
E' approvada em 2a discussão a prop03ição n. 61 de 1893. 
A r<3querimentodo Sr. A. Baena é dispensado o intersticio para a 3' discussão da proposição. 
Vem á Mesa uma decl:\ração de voto do Sr. Amaro Cavalcanti. 
E' approvada em 2" discussão a proposição n. 65 de 1893. 
A requerimento do Sr. Paranhos é dispensado o intersticio para a 3" discussão da pro-

posição. 
E' approvada a redacção do projecto do Senado n. 39 de 1893. 
E' encerrada a discussão rios arts. l° a ()O da proposição n. 55 de 1893. 
Vem á Mesa uma sub-emenda do Sr. Cunha Junior. 
Oram os Srs. Manoel Victorino, Amaro Cavalcanti e Manoel Victorino. 
Encerra-se a discussão. 
E' encerrada a discussão dos arts. 7 a 17 da proposição. 
O SR. COELHO RODRIGUES observa que já está dada a hora e não pode continuar a 

discussão. 
Depois de algumas explicações do Sr. Presidente levanta-se a sessão. 

No dia I de setembro, depois da leitura ,lo parecer n. 225 de 1893, o Sr. Amaro 
Cavl\lcanti trata de uma noticm publicaria pelo Jornal do a ommercio relativa á lei que 
trata dos titulos ao portador e da repressão do seu abuso. 

Passa-se em seguida á ordem do dia. 
Continuação da 2a discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 55 de 1893. 
E' encerrada a discussão dos arts. 20 e 22 e ultimo da proposição. 
Procede-se á votação dos artigos da proposição. (Vide pago 203.) 
A requerimento do Sr. Amaro Cavalcanti é dispensado o intersticio para 3- discussão 

da proposição. 
Vem á Mesa uma declaração de voto, assignada pelo Sr. Coelho Rodrigues. (Vide pag.207.) 
Segue-se em 3a discussão a proposição n. 61, de 1893. 
Oram os Srs. Amaro Cav!llcanti, Gil Goulart, Q. Bocayuva, Manoel Victorino e Luiz 

;Ilelfino. 
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E' lida uma emenda do Sr. Q. Bocayuva. 
A discussão fica adiada pe la hora. 
E' lido um omcio do 10 secretario da Camara dos Deputados, remettendo uma proposição. 

(Vide pago 212.) 
E' tam bem lido o parecer n. 226, de 1893, das com missões de constituição e poderes e 

justiça e legislação. 
Levanta~se a sessão. 

Na sessão do dia 2, depois da leitura dos pareceres ns. 227 e 228, de 1893, o Sr. Cunha 
Junior requer, e o Senado approva, dispensa de impressão para o parecer n. 228, de 1893. 

O SR. ALMEIDA BARRETO pel'gunta que destino teve a proposição que organisa o Tri
bunal de Contas. 

O SR. PRESIDENTE dá as informações pedidas pelo orador. 
Na hora do expediente occupam a tribuna os Srs. Amaro Cavalcanti, Domingos Vicente, 

Presidente e Coelho H,odrigues. 
Ordem do dia. 
Continúa em 3" discussão a proposição n. 61, de 1893. 
Oram os Srs. Aristides Lobo e Gil Goulart. 
E' lida uma emenda do Sr. Gil Goulart. 
Encerra-se a discussão e procede-se á votação. 
Segue-se em 2a discussão a proposição n. 73, (Ie 1893. 
São lidas diversas emendas. 
Ora o Sr. Manoel Victorino. 
A discussão fica adiada pela hora. 
São lidos os pareceres ns. 229 e 230, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 4, depois da leitura dos pareceres ns. 231 e 232, de 1893, pa~sa-se á ordem do dia. 
E' approvada a rerlacção das emendas do Senado á proposição n. 61, de 1893. 
Continúa em 2" discu~são a proposição n. 73, de 1893. 
Oram o~ Srs. Amaro Cavalcanti, Americo Lobo, João Bal'balho, Manoel Victorino e 

Antonio Haena. 
São lidas di versas emendas. 
E' encerrada a discussão. 
A requerimfluto do SI'. Manoel Victoríno é adiada a votação da proposição. 
E' approvada a emenda da Camam d'JS Deputados ao projecto do Senado n. 35, de 1893. 
E' approvada em 2" discussão a proposição da Camara dos Deputados n. 79, de 1893. 
A requerimento do Sr. Cunha Junior, é dispensado o intersticio para a 3'" discussão 

da proposiçã.o. 
Segue-se em 3a discussão a proposição n. 55, de 1893. 
São lidas diversas emendl\s. 
A discussão fica adiada. pela hora. 
E' lido o parecer n. 233, de 1893. 
Levanta0-se a sessão. 

No dia 5, depois da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Continúl em 3" discussão a proposiçiío n. 55, de 1893. 
Oram os Srs. Rodrigues Alves e Americo Lobo. 
São lidas diversas emendas. 
Encerra-se !l. discussão. 
Procede-se á votação. (Vide pag. 245.) 
2 
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E' approvada em 3a discussão a proposição n. 79, de 1893. 
l~' approvada em 2" discussão a pl'OpOSição n. 80, de 1893. 
A requerimento do Sr. Almeida Barreto é dispensado o intersticio para a 3" discussão 

da proposição. '. 
Seglle-se em 3" discussão a proposição n. 69, de 1893. 
São lidas di versas emendas. 
Oram os Srs. Gil Goulart, Generoso Marques e Lapér. 
E' encerrada a discussão. 
A votação fica adiada pela hora. 
E' encerrada a 3" discussão da proposição n. 65, de 1893. 
E' encerrada a 2" discussão do projecto do Senado n. 36, de 1893. 
E' encerrada, sem debate, a la discussão do projecto n. 43, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 6 de setembl'o, depois da leitura do expediente,· o Sr. Presidente communica 
qu"e, por informações verbaes do chefe do poder executi vo, a ordem publica se acha alterada 
em consequencia de se achar revoltada parte da Armada, em manifesta hostiiidade ao 
Governo. 

O Sr. Coelho Rodrigues faz uma pergunta á Mesa. 
O SR. PRESIDENTE responde a S. Ex. 
O Sr. Catunda occupa-se do assumpto. 
~or proposta da Mesa, o S~nlido passa a reunir-se em sessão secreta. 
Suspende-se a sessão ás 12 horas e 40 minutos. 
A's 4 horas da tarde reabre-se a sesôão publica e, estando dada a horD. regimental, 

o Sr. Presidente designa a ordem do dia da sessão seguinte e levanta a sessão. 

No dia 8, depois da leitura dos pareceres ns. 234, 235, 236 e 237 de 1893, o Sr. Elyseu 
Martins manda á Mesa uma declaração de voto. 

Passa-se em seguida á ordem do dia. 
Desempate da votação da sub-emenda á emenda substituindo o art. 60 da proposição 

da Camara dos Deputados, n. 55, de 1893, approvando com modificações o decreto n. 1167 
de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a fusão do Banco da Republica com o do Brazil. 

Postaa votos, é rejeitada a sub-emenda do Sr. Cunha Junior. 
E' a propoilição, assim emendada, approvada em 3a discussão, e sendo adoptada, vae 

ser devolvida áquella Camara, indo antes á commissão de l'edacção para redigir as emendas. 
Votação em 3a discussão da proposição da lllesma Camara, n. 69, de 1893, provendo sobre 

o alistamento eleitoral, incomp--ttibilidade e outras medidas attinentes ás eleições federaes. 
Votação em 3" discussão da proposição da mesma Camara, n. 65, de 1893, autorisando 

o Governo a empregar os oíficiaes e praças do Exercito no estudo e construcção da Estrada 
de Ferro de Catalão a Cuyabá, passando por Goyaz. 

E' approvada e, sendo adoptada, vae ser enviadl1 á sancção do Sr. Vice-Presidente da 
Republica. 

Votação em 2a discussão do projecto do Senado, n .. 36 de 1893, dispondo sobre o modo 
por que devem ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres da União, os funccionarios 
aposentados. 

E' approvado e, sendo adoptado, passa para 3a discussão. 
Votação em 1" discussão do projecto do ~enado, n. 43, de 1893, dispondo sobre os magis

trados em disponibilidade, na fOrma do art. 60 das disposições transitorias da Constituição. 
E' approvado e passa á 2" discussão, indo antes á commissão de justiça e legislação. 
Segue-se em 3a discussão e é sem debate approvada e, sendo adoptada, vae ser enviada. 

á sancção do Sr. Vice-Presidente da Republica, a proposição da Camara dos Deputados, n. 80, 
de 1893, concedendo aiunistia, desde já, aos implicados que directa ou indirectamente 
tomaram parte no movimento que teve logar em dezembro do anno passado, na comarca 
de Catalão, no Estado de Goyaz. ._ 

Entram successivamentà'~m 2",-arscussão, a qual encerra-se sem d9bate, os arts. lo a 30
. 

da proposição da Camara do:> Dápútados, n. 82, de 1893, fixando o subsidio dos senadores e 
deputa;dos na proxima futura legislatura. ' . 
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São successivamente approvados os artigos da proposição e, esta sendo adoptada, passa 
para 3a discussão. 

O Sr. AMARO CAVALCANTI (pela ord/lm) requer dispensa de intersticio para 3a discussão 
da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Segue-se em 2a discussão com o parecer da commissão de finanças, [1, rlUal encerra-se 

sem debate, o art. 1° dJ, proposição úa CauJara dos D'lputados, n. 71, regulando o numero e 
vencimentos dos empregados das repartições de Saude dos Portos. 

Segue-se em discussão o art. 2°. 
Depois de orar o Sr. João Neiva, encerra-se a discus::,ão. 
E' lido um olficio da Camara dos Deputados. (Vide pag. 256.) 
O SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) entende que nenhuma duvida póde subsistir na 

questão proposta. 
Cumpre acceitat' os principios estabelecidos e firmados pela deliberação elo Senado, e, 

pl)rtanto, adoptar a sessão secreta e dispensar a formalidade do parecer, uma vez que o 
regimento permitte, em caso como o actualmente sujeito, a dispensa do parecer e a discussão 
immediata do assumpto urgente. 

Requer, portanto: em 1° logar, que seja declarada a sessão secreta, e em 2°, que se 
consulte a casn sobre a immeriiata discussfio, dispensando o parecer. 

O SR. PRESTDENTR informa que, nos termos do regirr.ento, a proposição deve ser 
submettida a uma só dlscussão, a qual dependerá, todavia de parecer da commissão 
respecti va. 

Entretl1nto, submetteril. á votação do Senado o requerimento do Sr. senador pelo Rio 
Gra.Je do Norte. 

1<: approvado o requerimellto. 
Suspende-~e a ~essão li, 1 hora e 50 minutos da tarde. 
A's 3 horas dn tanJe reahre-se a sessão publica. 
Votação, em 2& discussão, da proposição da Camara dos Deputarlos, li. 71, de 1893, regu-

lando o numero e veIJcimento dos empregados das repartições de Saude dos Portos. 
E' approvado o <l.I't. lo. 
E' approvada a emenda do Sr. João Neiva supprimindo o art. 2°. 
E' a pr.oposição, assim emendada, adoptada e passa para 3" discussão. 
O SR. GOMENSORO (pela ordem) requer dispensa de intersticio para 3a discussão da 

proposição. 
E' concedi;b a dispens \. 
Entram sllccl'ssi vamente em 3a discussão, e são sem debate approvadas em escrutinio 

secreto, e sendo adoptadas vão ser enviadas á sancção do SI'. Vice-Presidente da Repu
blieet, as proposições da Camara dos DellutaLlos : 

N. lIl, de 189:3, que manda contar para a jubilação do ex-professor da Escola 
Naval, José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo em que serviu no Exercito até ao posto de 
tenente, em que foi reformado; por 34 votos contra 3 ; 

N. 28, de 1893, concedendo p,~nsão a D. MarÍi111na Cecilia Meirelles da Fonseca,viuva 
do ma.rechal Manoel Deodoro da Fonseca; por 32 'l'otos contra 4 ; 

N. 37, de 1893, concedendo uma pensão á viuva e filhos do desembargador Caetano 
Estellita Cavalcante Pessoa; por 30 votos contra 6. 

E' approvada a proposição n. 52, de 1893. 
E' approvada a proposição n. 54, de .1893. 
E' encerrada a discussão das proposições ns. 56,47, 72,46, 53 e 70 e dos projectos do 

Senado ns. 45 e 44, de ) 893. 
São lidos l~ Vll'cJc:e;c:o ns. 238,239,240,241, de 1893. 
Levanb-.-ll a scs!lão. 

No dia 9. rlepoj~ da leitnra cio expediente, o Sr. Esteves Junior faz uma reclamação. 
O Sr. CatullL1<\ "nvia a Mesa um requerimento. (Vide pago 265.) 
Ordem do dia. 
Entra em discussão unica e é sem debate approvada a r(~dacção àas emendas do Senado 

á, proposição da Camara dos Deputados, n. 55, de 1893, approvando com moditlcações o 
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decreto n. 1167, de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a fusão do Banco da Republica 
como o do Brazil. 

Segue-se em discussão Hnica e é sem debate approvada a redacção da emenda do Senado 
á proposição da mesma Cclmara, n 69, de 1893, provendo solJre o alistalllento eleitoral, 
incompatibilidade e outras medidas attinentes ás eleições federaes. 

Votação em 2a discussão da proposição da Camam dos Deputados. n. 54, de 1893, esten
dendo a todos os officiaes do Exercito reformarlos de accordo com o decreto n. 193 A, de 1890, 
as disposições do decreto legislativo n. 18 de 1891 . 

E' approvada a proposição, salvo a emenda additiva oíferecida pela commissão de mari-
nha e guerra, no seu parecer. 

E' approvada a emenda additiva. 
E' a proposição. assim emendada, adoptadf~ e passa para 3a discussão. 
Votação em 2a discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 5G, de 1893, conce

dendo uma pensão mensal de 100$ a D. Claudina Telles de Menezes, viuva do capitão Pedro 
Muniz Telles de Menezes. 

E' approvada em escrutinio secreto por 25 votos contra 11 e, sendo adoptada, passa para 
3& discussão. 

- Votação em 2a discussão da proposição da Cnrm,ri1 dos Deputados, n. 47, de 1893, conce
dendo pensão a D. Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, viuVlt do marechal Hermes Ernesto 
da Fonseca. 

E' approvada em escrutinio secreto por 18 votos contra 15 e, sendo adoptada, passa para 
3& discussão. 

V~ação em discussão nnica da proposição da Camam, dos Deputados, n. 49, de 1893, 
substitutiva do projecto do Senado, n. 2, de 1892, d"terminando que a reforma concedida 
por decreto de 17 de março de 1891, ao general de brigada [~rederico Christiano Buys, será. 
no posto de general de divisão. 

E' rejeitada em escrutinio secreto por 19 votos contra 18 e vae ser devolvida á Camara 
dos Deputados com a communicação do oecorrido. 

Votação em 2a discussão da proposição d::t mesma Camara, n. 72, de 1893, autorisando 
o Governo a. conceder um anno de licença. com ordenado, fi Fraucisco paulino de Figueiredo, 
2° escripturario da extincla Thesouraria do Fazenda da Parahyba do Norte, addido á Alfandega 
do mesmo Estado. 

E' approvada em escrutinio secreto, por 25 votos contra 12, e, sendo adoptada, passa 
para 3a discussão. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA (pela ordem) requer dispensa de intersticio para a 3a dis
cussão da proposição. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa . 
. Votação em 1& discnssão do projecto do Sonad,l, n. 45. de 1893, dispourlo que os proprios 

naClOnaes que actun Imente não estí verem occupados por quaosquer rep'irtições federaes 
serão entr'gues, no prAZO de 60 dias da promulgação desta lei, aos governos dos Eslados 
como propriedade que delles ficarão sendo. 

E' approvada, c, senrlo arbptada, paBsa para 2" discussão, indo previamente ás com missões 
de justiça e Iegislaçã,o e de finanças. 

Votação em 2a discussão do projecto do Senado, n. 44, de 1893, autorisando o governo a 
conceder um anno de licença, com vencimentos a José Herzaide Guimarães, ;50 escripturario 
da extincta Thesouraría de Fazenda de S. Paulo, addido á Alfandega do Piauhy. 

E' approvado em escrutinio secreto, por 19 votos contra 14, e, sendo adoptado, passa para 
3& discussão. 

Vot~ção em 2& discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 46, rle 1893, man
dando VIgorar, para os devidos etreitos, o dilcreto de 16 de janeiro de 1890, que aposentou, 
com ordenado por inteiro, ao bacharel Antonio Ferreira dos Santos Caminha, no logar de 
Secretario da policia do Estado do Rio de Janeiro. 

E' rejeitada em escrutinio secreto, por 19 votos contra 15, e vae ser devolvida áquella 
camara com a communicação do occorrido . 

. Votação em 2& discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 53, de 1893, d@ter
mmanrlo que a pensão concedida a. D, MaJ'Ía Au~'usta Ferreira rle SOUZ'l, viuvfl do brigadeiro 
Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, será paga desde a data do fallecimento de seu marido. 

E' approvada em escrutinio secreto, por 24 votos contra 13, e, sendo adoptada, passa á 
3& discussão. 

O .S~. JoÃo NEIV A (pela ordem) requer dispensa de intersticio para a 3& discussão da 
proposI9ao• 
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Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação em 2a discll~são da proposição da Camara dos Deputados, n. 70, de 1893, rele

vando á viuva do capitão Fernando Cados de Menezes, 2') otUcinl ria Contadoria Geral da 
Guerra, D. ldalina Alice 11" Menezes, a quantia de 1 :500$ flue seu finado marido recebeu 
da Fazenda Nacional, a titulo de adeantalllento. 

E' approv<1eb por 29 votos contra 7 e, sendo adoptada, passa, para 3a discussão. 
Entra em 3a discussão e é sem debate approvada e adoptada, para sar submettida á 

sancção presidencial, a proposição da Camara dos Deputados, n. 82, de IS93, fixando o sub
sidio que vencel'ão os senadores e deputados na proxima futura legislatura. 

Segue-se em 3a discussão, com a emenda approvada em 2', a proposição da Camara dos 
Deput<\dcs, n. SI, de IS93, regulando o numero e os vencimentos dOiS empregados das re
partições de Slwde dos Portos . 

• O SR. FRANCISCO MACHADO envia á Mesa uma emenda. 
Encerra-se a discussão. 
E' approvada a proposiç'ío. 
Segue-se em 2a discussão, e é sem Ilebate approvada em eS3rutinio secreto, por 26 votos 

contra 17, e, sendo adoptada, passa para 3", a Pl'o;:osição da mesma Camara, n. 71, de IS93, 
concedendo a D. Elisa Augusta da Silveira Galvão, viuva do capitão do Exercito Cicero de 
Brito Gal vão, repartidamente com seus tres filhos, a pensão de 80$ mensaes, com o pa
recer da com missão de marinha e guerra. 

Levapta-se a sessão. 

No dia 10, depois da leitura da acta, o Sr. Monteiro ,de Barros envia á Mes'!. uma decla-
ração de voto. (Vide pago 26S.) 

E' approvada a acta. 
E' lido o expediente. 
O SR. JOÃo NEIVA (servindo de 2° secretario) lê os pareceres ns. 242 e 243, de IS93. 
Ordem do dia. 
Não havendo na casa numero par<1 deliberar, fica adiada, para quando houver esse 

numero, a votação em 2" (lis~ussão d'\ proposição da Camara dos Deputados, n. 73 de IS93, 
fixando a dcspeza do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores para o exercicio de IS94, 
por que devia começar a ordem do dia. 

Seg-uem-se em nova. d;scussib, 11 qual encerrít-Se Rem debate, as emendas ofl'erecidas e 
approvadas em 3a discussão á proposição da Camara dos Deputados, n. SI, do IS93, regu
lando o numero e os veucimentos dos empregados das repartições de Saude dos Portos. 

O SR. PRESIDENTE diz que í\ lista da porta accus:t a prC!sença de 32 Srs. senadores, 
entretantq, no recinto n'l,o se acha esse numero; vae manuar pl'oceder a chamada para se 
verificar si ha ou não numero leg-al. 

Pl'ocede-se á chamarla dos 32 Sr",. semdores que compareceram á sessão e deixam de 
responder os Sr8. Joaquim Sarmento, Rosa Junior e Santos Andrade. 

O SR. 3° SECRETARIO informa que o Sr. senador Rosa Junior participou á Mesa que se 
retirava por incommodado. 

Fica adiada a votação por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE annuncia a 2" discussão da proposlçao da Camara dos Deputados, 

n. 59, de IS93 e informa que a com missão de finanças, no parecer que emittiu sobre a ma
teria, dividiu-se, opinando alguns dos seus membros pela approvação da alludida proposição 
e ofl'ere~endo outros um substitutivo. 

Declara que a base da discussão é a proposição, mas que os Srs. senadores podem na 
discussão tomar conhecimtlnto do substitutivo. 

Entram em 2a discussão, a qual encerra-se sem debate, os arts. l° a 13 da proposição. 
Levanta-se a sessão. 
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No dia 11, qepois da leitura dos pareceres ns. 244 e 245, de 1893, passa-se á ordem 
do dia. 

Não havenda ainda numero para deliberar, continuam adiadas as votações por que devia 
começar a ordem do dia. . 

Continuação da 2a discussão da proposição da Camam dos Deputados, n. 59 de 1893, 
reorganisando o Tribunal de Contas, cumulativamente com o substitutivo oft'erecido por 
alguns memJ.ros da commissão de finanças. 

Entram successivamente em discussão, a qual encerra-se sem debate, os arts. 14 a 33 
da proposição. 

O SR. PRESIDENTE declara que, havendo no recinto numero sufflciente para votar e sendo 
o orçamento do Ministerio do Interior materia urgente, vae interromper a discussão daquelle 
projecto para proceder á votação que ha pouco foi adiada. 

Em seguida procede á leitura do parecer da commissão e declara que, pela conclusão 
deste parecer, verifica-se que a commilisão opina pela rejeição de todas as emendas; crê, 
portanto, que importa isto a retirada das emendas da commissão. (Apoiados.) 

Entretanto, consulta o Senado si julga prejudicadas as referidlJ,s emendas. 
Procede-se á votação sobre este ponto e o Senado resol ve affirmativamente. 
O SR. JOÃo NEIVA (pela ordem) diz que, á vista do exposto pela commissão no seu 

parecer, requer a retirada da emenda que oft'ereceu ao § 3". 
O SR. AMERICO LOBO (pela ordem) pelo mesmo motivo, requer a retirada da emenda sobre 

a Escola de Minas. 
Consultado, o Senado consente na retirada das ditas emendas. 
O SR. ANTONIO BAENA (pelà ordem) pede, sob protesto, a retirada da emenda relati

vamente á representação do Pará restabelecendo a verba de 2:000$ para o estabelecimento 
de educandas do Pará. 

Esta verba é uma restituição, que a União faz, attendendo ao direito que tem aquelle 
importante estabelecimento. 

Igualmente pede para retirar á rubrica 37 a emenda augmentanLlo a verba de 5:000$ 
. para a Sociedade Geographica do Rio de Janeiro. 

Consultado, o Senado con:,ente n~t retirada. 
O SR. MESSIAS DE GUSMÃO (pela ordem) requer tambem a retirada da emenda que offe

receu á rubrica 34. 
Consultado, o Senado consente na, retirada. 
O SR. VIRGILIO DAMASIO (pela ordem) requer a retirada da emenda que, com o Sr. Manoel 

Victorino, mandaram á rubrica 28. 
Consultado, o Soml,do consente na retirada das emendas. 
l~' approvada a proposição. 
A requerimento do Sr. Antonio Baenu é dispensado o intersticio pam a 3a discussão da 

proposição. 
Votação das emendas offerecidas (, approvadas em 3" discussão á proposição da Camara 

dos Deputados, n. 81, de 1893, regulando o numero e os vencimentos dos empregados das 
repartições de Saude dos Portos. 

São successivamente rejeitadas as emendas. 
E' a proposição, com a emenda approvada, adoptada e vae ser rlevo1vida á Camara dos 

Deputados, indo antes á commissão de redacção pam redigir a emenda. 
Proseguindo a discussão interrompida, fica encerrada a discussão dos arts. 34 a 79, bem 

como da tabella que acompanha a proposição da Camrlra dos Deputados, n. 59, de 1893, 
reorganisando o Tribunal de Contas. 

Fica adiada a votação. 
Entram successivamente em 311. discussão, a qual encerra-se sem debate, adiando a 

votação por falta de quorum, as proposições da Camara dos Deputadc.s: 
N. 52, de 1893, declarando que a reforma, do brigadeiro graduado Joaquim Antonio 

Xavier do Valle, será no posto de general de brigada eft'ectivo, com as vantagens do decreto 
n. 18, de 17 de outubro de 1891; 

N. 53, ~e 1893, determinando que a pensão concedida, a D. Maria Augusta Ferreira 
de Souza, viuva do brigadeiro Antonio Tiburcío Ferreira de Souza, será paga desde a data 
do fallecimento do seu marido; 

. N. 72, de 1893, autorisando o governo a conceder um anno de licença, com ordenado, a 
Francisco Paulino de Figueiredo, 2° escripturario da extincta Thesouraria de Faienda da 
Parahy?a do Norte, addido a Alfandega.do mesmo Estado. 
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Segue-se em 2& discussão, com o parecer da commissão de finanças, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta de numero legal, a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 66, de 1893, relevando a prescripção em ~ue incorreu D. Olympia Victor 
Baptista e autorisando o Poder Executivo a mandar pagar-lhe a importancia do meio soldo 
da patente de seu fallecido pae, o alferes Francisco Victor Baptista, correspondente ao 
periodo decorrido de 10 de maio de 1867 a 24 de agosto de 1892. 

E' lido o parecer n. 246, de 1893. 
Levanta-se a l!Iessão. 

No dia 12, o Sr. Presidente diz que~achando-se presente numero inferior ao de um 
terço de Srs. senadores, não póde haver sessão. 

No dia 13, não houve sessão por falta de numero legal. 

No dia I., depois da leitura dos pareceres ns. 247, 248 e 249 de 1893, o Sr. Antonio 
Baena requer, de conformidade com o art. 153 do regimento, urgencia para tratar-se do 
projecto n. 47 de 1893, que acaba de ser lido. (Vide pago 277.) . 

Depois de algumas observações do Sr. Presidente, é approvado o requerimento. 
Ordem do dia. 
Entra em discussão unica, a qual encerra-se sem debate, adiando-se a votação por falta 

de numero legal, a redacção da emenda do Senado á proposição da Camara dos Deputados, 
n. 81, de 1893, regulando o numero e os vencimentos dos empregados das repartições de 
Saude dos Portos. 

Continúaadiada, por falta de numero legal, a votação em 2a discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 59 de 1893, reorganisando o Tribunal de Contas. 

Continua adiada, por falta de numero legal, a votação em 3& discussão das proposições 
da Camara dos Deputados ns. 52, 53 e 72 de 1893. 

Continua adiada, por falta de numero legal, a votação em 2" discussão da proposição da 
mesma Camara, n. 66, de 1893, relevando a prescripção em que incorreu D. Olympia Victor 
Baptista e autorisando o Poder Executivo a mandar pagar-lhe a importancia do meio soldo 
da patente de seu fallecido pae, o alferes Francisco Victor Baptista, correspondente ao pe
riodo decorrido de 10 de maio de 1867 a 24 de agosto de 1892. 

Segue-se em 3& discussão, a qual encerra-se sem debate, adiando-se a votação por falta 
de numero legal, a proposição da Camara dos Deputados, n. 73, de 1893, fixando a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores para o exercicio de 1894. 

O SR. PRESiDENTE diz que, estando reduzido a menos de um terço o numero dos Srs. 
senadores presentes, vae levantar a sessão e convida os mesmos senhores a comparecer, ás 
7 horas da noite, afim de ser discutido o projecto apresentado hoje prorogando a actual 
sessão legislativa. 

Levanta-se a sessão 

Na sessão extraordinaria nocturna do dia 14 de setembro, depois de uma pergunta do 
Sr. Q. Bocayuva, entra em discussão a proposta de prorogação da actual sessão. 

Oram os Srs. Q. Bocayuva, Virgílio Damazio, Manoel Victorino e Rosa Junior. 
Encerra-se a discussão. 
O Sr. Presidente diz que, não havendo numero legal para deliberar, vae consultar aos 

seus collegas presentes o que se deve fazer. 
Depois de consultar, encerra-se. a sessão e convoca outra para o dia seguinte ás 10 

horas da manhã. 
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No dia 15, abre-:se a sessão extraordinaria ás 10 horas da manhã. 
Depois da leitura do expediente o Sr. Elyseu Martins da uma explicação. 
Ordem do dia. ' 
Votação do projecto prorogando a uctual sessão legislativa até o dia 25 do corrente. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 15, depois da leitura dos p').recel'es ns. 250 e 251 de 1893, o Sr,. Domingos 
Vicente da uma explicação. 

Ordem do dia. 
Votação das materias cuja discussão ficou encel'rada na sessão anterior. (Vide pago 287.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 16, depois da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Votação em discussão unica da redacção da emenda do Senado á proposição da Camara 

dos Deputados n. 81, de 1893, regulando o numero e os vencimentos dos empregados das 
repartições de Saude dos Portos. 

E' approvada a redacção. 
Votação em 3~ discussão da proposlçao da Camara dos Deputados n. 73, de 1893, 

fixando a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores para o exerci cio de 1894. 
E' approvada e, sendo adoptada, vae ser devolvida aquella Camara para opportuna

mente ser enviada á sancção do Sr. Vice-Presidente da, Republica. 
Votação em 2a discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 78, de 1893, auto

risando o Poder Executivo a orgaaisar, sob a denominação de Instituto SanitaI'Ío Federal, 
o serviço sanitario terrestre, comprehendendo o Laboratorio Bacteriologico e hospitaes de 
isolamento. 

E' approvado o art. 1°, salvo as emendas das commissões de saude publica, estatistica 
.e colonisação e de finanças, as quaes são tambem approvadas. 

São successivamente approvados os arts. 2°, 3° e 4° e ultimo. 
E' a proposição, assim emendada, adoptada e passa para 3& discussão. 
O SR. GOMENSORO (pela ordem) requer dispensa de intersticio para a 3a discussão da 

proposição. 
. Consultado, o Sem,do concede a dispens:J,. 

Votação em 2a discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 85 de 1893, auto
risando o Poder Executivo a abl'ir o credito necessario para pagamento dos vencimentos 
devidos aos empregados da secretaria da Camara dos Deputados, em virtude da resolução 
da mesma Camara de 28 de agosto do corrente anno. 

E' approvada e, sendo adoptada, passa p'wa 3& discussão. 
Votação em 2& discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 59 de 1893, reor

ganisando o Tribunal de Contas. 
E' approvada a proposição. 
O SR. VlRGILIO DA.MA.SIO (pela ordem) requer dispensa de intersticío para a 3" dis

cussão da proposição. 
Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação em 3& discusSc'io da proposição da Camara dos Deputados, n. 52, de 1893, decla

rando que a reforma do brigadeiro graduado Joaquim Antonio Xavier do Valle, será no 
posto de general de brigada effectivo, com as vantagens do decreto n. 18, de 17 de 
outubro de 1891. 

E' approvada em escrutinio secreto, por 33 votos contra seis, e, sendo adoptada, vae 
ser enviada a sancção presidencial. 

Votação em 3a discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 53, de 1893, de~er
minan40 qne a pensão concedida a D. Ma.ria Augusta Ferreira de Souza, viuva do 
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brigadeiro .Antonio Tiburcl,) Ferreira de Souza, será paga desde a data do fallecimento de 
Eeu marido. 

E' approvada em escl'u:Lüo secreto, por 28 votos contra 10, a, sendo adoptada, vae ser 
en viada à sancção presi,lencial. . 

Votação em 3a dhcu~,ão ua proposi'ião da. Camara dos Deputados, n. 72, de 1893, auto
ri;;and,) o governo a cOllce,jl1!' um anno de lieen"'a, com ordouado, a Francisco Paulino de 
Figneieedo. 2° escripturario da extincta Th~soural'ia de Fazenda da Parahyba do Norte, 
addido á Alf.lndega·(lo mesmo Estado. 

E' approvada em escl'utinio secreto por 23 votos contra sei" e, sendo adoptada, vae ser 
enviada à S(l!lCÇ~O do Sr. vice-Presidente da Repllblica. 

Votação em 2a dbcussão da proposição da mesma Camara, n. 66, de 1893,relev"n,10 a 
preserirção em qne incol'reil D. Olympia Victol' Baptist.t e autorisando o Poder Executivo a 
m,muar pagar-lhe a importancia do meio soldo da patente ue seu fallecido pae, o alferes 
Francisco Victor Baptista, correspondente ao peri,)uo decorrido de 10 d .... maio de 1867 a 24 
de ng,Jsto de 1892. 

E;' approvada em escrutinio secreto por 20 votos contra 16 e, sendo adoptada, passa para 
3a discussão. 

O SR. LUIZ Díi]LFINO (pela ordem) requer dispens:t de interstício para a 3a discussão da 
proposição. 

Con::;llltado, o Seoado não concede a disp,msa. 
Segue-se em 3- discu>:lsão, c')m a emenua additiva nppl'ovada em 2", a proposição da 

mesma Camara, n. 5·1, de 1893, estendendo a toüo,; os officiaes do Exercito reformados de 
accol'do com o decreto n. 193 A, de 1890, as dü;posições llo decreto legblativo n. 18, de 1891. 

Oram os Srs. Manoel Victorino, João Noiva, Manool Victorino e Antonio Baena que 
envia á Mesa um requerimento. . 

Oram ainda os Srs. Rosa Junior, Gil Goulart, Almeida Bal'l'eto e Gil Goulart. 
Encerra-se a discussão. 
E' approvado o reql1erimento. 
Fica auinda a discussão, sendo a proposição remettida á com missão de finanças. 
Segue-se em 3a discussão, e é sem debate approvado em escrutinio secreto por 29 votos 

contra 4, e, SBl1do adoptado, vae ser remettido à sancção do Vice-Presidente da Republica, 
indo antes a commissão de redacção, o projecto do Seuado. n, 44, de 1893. autorisando 
o governo a conceder um anno de licença, com vencimentos, a José Herzaide Guimarães, 
3° escripturario da extincta Tl1esouraria de Faz·3nda de S. Paulo, addido á Alf,tndega do 
Piauhy. 

Segue-se em 3" discussão, e é sem debate approvada em escrutinio secreto, por 21 votos 
contra 13 e, sendo adoptada, vae ser enviada á san~ção presidencial, a proposição da Camara. 
dos Deputados, n. 71, dtl 1893. concedendo a D. Elisa Augusta da Silveira Galvão. viuva do 
capitão do Exercito Cicero de Brito Galvao, repartiuamente com seuS tres fllhos, a pensão de 
80$ mensaes. 

Levanta-se a sessão. 

No dia 17, depois da leitura do parecer n. 252 de 1893, passa-se à ordem do dia. 
Entram successivamente em 2a discussão, com o p,lrecer da commhisão de finanças. a 

qual encena-se sem clebate, os arts. I ° II 90 da proposiçiio da CMnara dos Deputaclos, n. ~8, 
de 1893, lixando a despeza do Mll1istcriú da Fazenda para o exercicio de 1894 ; e bem assim 
a tabella que a acompanha .. 

São succe,;sivamente appl'ov,l(jo~ os al'ti;:os c a tabella. 
E' a proposição adoptada e passa pal'<1 3& lliscussão. 
O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer dispensa uo intersticio para a 3" discussão 

da proposição. 
Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Vem á mesa e é lida a seguinte 

Declaraç.io de voto 

Declal'umos ter votado contra o art. 3°, por conter nma disposiçJ.o que não é ol'ç,lmen-
taria, mas sim de caracter permanente. . 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1893. - Antonio Bael1a. - Cunha Junior.~. tU;' 
Goulal't. 

a 
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------------~------------------------------------------------~~ 
Segue-se em 3a discussão, com as emendas approvadas em 2', ~ proposição da Camara 

dos Deputados, n. 78, de 1893,_ autorisando o Governo a organisar o' Instituto Sanitario 
Federal. 

Oram os Srs. Virgílio Damasio e Lapér. 
Encerra-se a discussão. 
São approvadas as emendas. 
E' approvada a proposição em 3& discussão, e, sendo assim emendada, é adoptada e vae 

ser devolvida á Camara dos Srs. Deputados, indo antes á commissão de redacção. 
Segue-se em 3a di5cussão e é sem debate approvada, e, sendo adoptada, vae ser enviada 

á sancção presidencial, a proposição da Camara dos Deputados, n. 59 de 1893, reorgani
sando o Tribunal de Conteis. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da commissão de finanças, e é sem debate ap
provada, e sendo adoptada, passa para ;"l', a proposição da Camara dos Deputados, n. 97, 
de 1893, autorisando o Governo a abrir o cre'lito necessario para pagamento do subsidio aos 
senadores e deputados, n:1 prorogação da actual sessão legislativa. 

São lidos os pareceres IIS. 253 e 254, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 18, depois da leitura do parecer n. 255, de 1893, passa-se á ordem do dia. 
Entra em discussão unica e é sem debate approvada a redacção do projecto do Senado 

n. 44, de 1893, autorisando o governo a conceder a José Herzaide Guimarães, 3° escriptu
rario da Thesouraria de S. Paulo, addido á Alfandeg,L do Piauhy, um anno de licença, com 
vencimentos, na fórma da lei. 

Segue-se em discussão unica e é sem debate approvada a redacção da proposição da 
Camara dos Deputados n. 78, de 1893, autorisando o governo a organisar o Instituto Sani
tario Federal. 

Segue-se em 3" discussão e é sem debate approvada, e, sendo adoptada, é devolvida á 
Camara dos Deputados para opportunamente ser enviada á sancção áo Sr. Vice-Presidente 
da Republica, a proposição da mesma Camara n. 98, de 1893, fixando a despeza do Minis
terio da Fazenda para o exercicio de 1894. 

Vem á Mesa um:1 declaração de voto assignada pelos Srs. Antonio Baena e outros. 
Segue-se em 2" discussão, com o parecer da commissão de finanças, e é sem debate 

approvada e, sendo adoptada, passa para 3" discussão, a proposição da Camara dos Deputados 
n. 90, dt! 1893, autorisando o governo a abrir no corrente exercicio o credito extraordinario 
de 265:980$ para occorrer ás despezas da Directoria Sanilaria da Capital Federal, do Labo
ratorio Bacteriologico e dos hospitaes de isolamento. 

Segue-se em 2a discussão, com o parecer da commissão de finanças, e são sem debate 
approvados, 05 arts. l° e 2° d8. proposição da Carmera dos Deputauos, n. 94, lIe 1893, auto
risando o gover'no a abrir. no corrente exercicio, um credito extraoruinario de 1;. 28.875.0-0, 
ao cambio de 27 d. por I $, p~\l'il pagamento llos j lIros devidos á Ceara Harbour Corporation, 
do capital empregado nas obr'as do porto do C<3ará. 

Segue-se em 2~ discussão, com o parecei' da commissão de finanças, e é sem debate 
approvada e, sendo adoptada, passa pam 30, a proposição da Camara dos Deputados n. 95, 
de 1893, autorisando o governo a abrir à verba - Repr'esentaçlo da Carta Marítima - no 
exercicio corrente, o credito supplemcntar de 32: 1505000. 

Segue-se em 2' discussão, com o parecer da commissão de finanças, e é sem debate 
rejeitada e vae ser devolvida á Camara dos Deputlldos, a proposição da mesma Camara 
n. 110, de 1892, mandando continuar em vigor, no exercicio de 1893, a concessão de 
15:000$ para a construcção de dous pharóes de la classe nos portos de Macáo e Mossoró, no 
Rio Grande do Norte. 

Segue·se em 2" discussão, com o parecer da com missão de justiça e legislação, e é sem 
debate appi'ovada, em escrutinio secreto, por 32 votos contra 7, e sendo adoptada passa para 
11 3', a proposição da Gamara dos Deputados n. 93, de 189:;, autorisando o governo a con
ceder um anno de licença, com Ol'denado, ao bacharel João Francisco Poggi de Figueiredo, 
juiz s(Jccional do Estado do'Amazonas. 

Levanta-se a sessão. 
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No dia 19, depois da leitura dos p:1receres ns. 256, 257, 258, 259 e 260 de 1893, passa-se 
ã. ordem do dia. 

Entram suecessivamente em 3a discussão, e são sem debate approvadas, e, sendo 
adoptadas, vão ser enviadas ã. sancção do Sr. Vice-Presidente da Republica, as proposições 
da Camara dos Deputados: 

N. 90, de 1893, autorisando o governo a abrir, no corrente exercicio, o credito extra
ordinario de 265:980$ para occorrer ás despezas da Directoria Sanitaria da Capital Federal, 
do Laboratorio Bacteriologico e dos hospitaes de isoln,mento ; 

N. 94, de 1893, autorisando o governo a abrir, no corrente exercicio, um I!redito extra
ordinario de ;t; 28.875.0-0, ao cambio de 27 d. por 1$, para pagamento dos juros devidos ã. 
Ceará Harbour Corporation, do capital em'pregado nas obras do porto do Ceará; 

N. 95, de 1893, autorisando o governo a abrir á verba-Representação da Carta Mari
tima -, no exercício corrente, o credito supplementar de 32: 150$000; . 

N. 97, de 1893, autorisando o governo a abrir o credito necessario para p,-amento do 
subsidio aos senadores e deputados, na prorogação da actual sessão legislativa. 

Segue-se em 3a discussão e é sem debate approvado, e, sendo adoptado, vae ser enviado 
á Camara dos Deputados, indo antes á commissão de redacção, o projecto do Senado, n. 36, 
de 1893, dispondo sobre o modo por que devem ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
da União, os funccionarios aposentados. 

Segue-se em 3a disClISEão e é sem debate rej&itada, e vae ser devolvida á Camara dos 
Deputados, a proposição da mesma Camara, n. 85, de 1893, autorisando o Poder Executivo a 
abrir o credito necessnrio para pagtlmento dos vencimentos devidos aos empregados da. 
secretaria da Camara llos Deputados, em virtude da resolução da mesma Camara de 28 de 
agosto do corrente flnno. 

Segue-se em 2a discussão, com o pareceI' da commissão de marilllm e guerra, e é sem 
debata approvada, em escrutínio secreto, por 25 votos contm 11, e, sendo adoptada, passa 
para 3a, a proposição da Camara dos Deputauos, n. 86, de 1893, autol'isando o governo a 
conceder um anno de licença, com ordenado, par:t tratar de sua saudo onde lhe convier, ao 
lente cathedratico da Escola NOl'mal, Dr. José Antonio Pedl'ell'n, de Magalhães Castro. 

O SR. CUNHA JUNIOR (pela ordem) requer dispensa de intersticio para a 3" discussão da 
proposição. 

Consu !tado, o Senado concede a dispensa. 
Entram successivamente em 3a discussão e são sem debate rejeitadas em escrutínio 

secreto, e vão ser devolvidas á Camara dos Deputados, as proposições da mesma Camara: 
N. 47, de 1893, concedendo pensão a D. Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, viuva do 

marechal Hermes Ernesto da Fonsecn" por 27 votos contra 13; 
N. 56, de 1893, concedendo uma pensão mensal de 100$ n, D. Claudina Telles de Menezes, 

viuva do capitão Pedro Muniz Telles de Menezes, por 21 votos contra 13 ; 
N. 66, de 1893, relevando a prescripção em que incorreu D. 01ympia Victor Baptista e 

autorisando o Poder Executivo a mandaI' pag-ar-Ihe a-Ímportancia do meio soldo da patente 
de seu fallecido pae, o alferes Francisco Victol' Baptista, correspondente ao periodo decorrido 
de 10 de maio de 1867 a 24 de agosto rle 1892, por 24 votos contra 13. 

Seg'ue-se em 3a discussão e é sem deb~te approvada, em escrutinio secreto, por 26 votos 
contra 12, e, sendo adoptada, vae ser en viada á s:lllcção presidencial, a proposição da 
Camara dos Depl1tado~, n. 70, di) 1893, relevan<lo i, viuva do capitão Fernando Carlos de 
Menezes, 2° omcial da Cont:\dol'ia Geral da Guel'l'a, D. !d,tlill3. Alice de Menezes, a quantia 
de J :500$ que seu tinf\.clo m:nido reeolJeu da F'fl.zen,1a Nacionrtl a titulo de adeantamento. 

São lidos os pareceres ns. 261 c 262, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 20, depois da leitul',~ do expediente, passa-se ã. ordem do dia. . 
Entra em discussão unicu e é sem debate approvoda a redacção ,do proJecto. do ~ena~o, 

n. 36, dispondo sobre o modo pOI' que devem ser pagos de seus vencnnentos os tuncclOnarlOs 
aposentado~. . _ 

Segue-ôe em 2a discussão, com o parecer da commissão ~e ,tlnu';lÇus, a pI'OpO~lçao. d~ Ca
mara d03 Deputados, n. 100 de 1893, fixando a despeza do MllllSteno da Industrlfl, Vmçao e 
Obras Publicas para o exercicio de 18~4. . _ 

Depois de orar o Sr. Elyseu Martms, é approvada a proposlçao. 
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o SR. DOMINGOS VICENTE requer e O Senado approva dispens:\ de intersticio p,lra a 3& 
discussão da PI'oposição. -

Segue-se em 2' discussão, com o parecer da commisgã.o de finanças. o a rt. 10 da propo
sição d,} Camara dos Deputados, n. 51 de 1893, determinando quaes as t<1xas e impostos que 
serão incluidos no orçamento da receit:~ da União até que seja transferida a capital da Re
publica e elevado á categoria de Estado fede cal o Districto Federal. 

O SR. ARISTIDES LOBO en via à Mesa um requerimento, que entra em dh;cussão. 
Depois de orar o Sr. Manoel Victol'ino a approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão da proposição, sendo esta remettida á oommissão de constituição 

e poderes. 
Segue-se em 2" discussão, com o pal'ecer da commissão de finanças, e a sem debate 

approvada e, sendo adoptada, passa para 3a discussão, a propusição da Camara dos Depu
tados, n. 96 de 1893, autorisando o governo a abrir no corrente exercicio creditos suppIe
mentares de 200:000$ á verlJa- Aposentados, - de 500:000$ á verba - Ajudas de custo-e 
de 25:000$ á verba - Despezas eventuaes. 

O SR. ESTEVES JUNIOR (pela ordem) requer, e o Senado concede dispensa de interstício 
para a 3a discussão da pl'oposlção. 

Segue-se em 2& discussão, com o parecer da commissão de obr.ls publicas, e são sem 
debate approvados, os arts. l° e 2° da proposição da Camara dos Deputados, n. 99 de 1893, 
autorisando o governo a alterar o traçado da Estrada de Ferro Central Alagoana. 

A proposição é adoptada e passa para a 3a discussãv. 
O SR. MESSIAS DE GUSMÃO (p,jla ordem) requer, e o Senado concede, dispensa de inter

sticio para a 3a discussão d<1 proposição. 
Segne-Ee em 3a discussão e é sem debate approvada em escrutinio secreto, por 26 votos 

contra 9, e, sendo adoptada, vae ser enviada á sancção presidencial, a proposição da Camara 
dos Del'utados, n. 86 de 1893, autorisando o governo a conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. José Antonio Pedreira de Magalhães Castro, lente da Escola Naval. 

São lidos os pareceras ns. 263 e 264, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 21, depois da leitura do parecer n. 267 de 1893, passa-se á ordem do dia. 
Entra em 3a di8cu~são a proposição da Camara dos Deputados n. 100, de 1893, tlxando a 

despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, para o exercicio de 1894. 
Oram os Srs. Lapar, João Neiva, Manoel Victorino, João Neiva e Rodrigues Alves. 
Encerra-se a discussão. 
Votam-se e são successi valllente approvarlos os artigos dlL proposição e esta, sendo ad

'optada, passa para 3a discussão. 
O SR. DOMINGOS VICENTE (pela ordem) requer e o Senado concede dispensa de inter

sticlo para. a 3" diseussão da proposição. 
Segue-se em discuHsão Ul1lca, e é ::iam u(lbate unanimemente rejeitada, a emenda do 

Senado, substitutiva do ill't. 80 da pl'oposi~~ão dit C unara (los D,'putados, que approva com 
moditicações o decreto n. 1157 uo 17 ue dewmbl'o ue 1892, rejeitada pela mesma Camara. 

Estando uetlnilivamente approvada a [Jl"op06ição, vae á comrnissão de reuaccão para 
redigi!' a l'espectiva resolução_ 

Segue-se em 3" discu:lsão e a saro debate approv'luil, e, sendo adoptada, vae á SJncção 
presidellcbl, a proposição da Camara. dos DepuhLd08, n. 96, de 1893, autorisando o governo 
a abrir no corrente exerciciocreditos supplementares: de 200:000$ á veroa-Aposentados 
de 500:000$ á verba-Ajudas de custo, e de-25:000$ á verba-Despezas eventuaes. , 

Segue-se em 3" discussão e é sem debate approvada e, sendo adoptada, vae á sancção 
presidencial, a proposição di1 Caman d03 Deputados, n. 99, de 1893, autoris:mdo o governo 
a alterar o traçado da Estraua de Ferro C(lntml Alagoana. 

Segue-se em ;-ja discussií,o, e a ::iem deb,lte approvada em escrutinio secreto por 34 
votos contra 5 e, sendo adoptada, vae á sancção presidencial, a proposição da Camara 
dos Deputarlos, 11. 93, de 1893, autorisando o governo a conceder um anno de licença, 
.com ordenado, ao bachllrel João Francisco Pog-gl de Figueiredo, juiz seccional do Ama
:zonas. 
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Segue·se em 2a discussão, com o parecer da com missão de marinha e guerra e é Sem 
debate approvada em escrutínio secreto por 30 votos contra 6 e, sendo adopt~da passa 
para 3a dlscuscão, a proposição da Camara dos Deputad1s, n. 91, de 1893 autori~ando o 
governo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao Dr. Joaquim de Almeida Faria 
Sobrinho, auditor de guerra do 5° districto militar. 

O SR. SANTOS ANDRADE (pela ordem) requer e o Senado approva dispensa de interiltício 
para a 3' discussão da proposição. 

E' lido o parecer n. 265, de 1893. 

Levanta·se a sessão. 

No dia 22, rlepoi~ da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Entra em 3'" discussão e é !'em debate approvada e, sendo adoptada, ~e ser remettida. 

á sa!1cção [Jresidencial. a proposi<;ão d~t Cnmara '.los Deputados, n. 101, de 1893, orçando a 
receIta geral da Repu blica para o exerci cio de 1894. 

Segue-se em discussã.o unica e e sem debate approv;Hia a redacção do projecto fixando 
a despeza geral da Republica para o exercicio de 1894. Vae á sancção presidencial. 

Segue-se em dbcussão unica e é sem dehate a~provada a }'edacção da resolução do 
Congresso Nacional que approva com modificações o decreto n. 1167, de 17 de dezembro 
de 1892. Vae á sancção presidencial. . 

Seguem-se em 2' discussão, com o parecer tia commissão de finanças e são sem d.ebate 
approvados;os arts. 1°, 2° e 3°, tia proposição da Camara dos Deputados, n. 92, de 1893, 
autorisando o governo a r('formar o Arcllh'o Publico. . 

O SR. FIR"IlNO DA SILYEIRA (pela ordem) requer e o Senado concede dispensa de inter
sticio para a 3" c1isclIssão da proposição. 

Seg'ue-se om 3' discussão e é "em debate approvada em escrutinio secreto por 27 votos 
contra 6 e, sendo adoptada. vne fet' enviaria á s'lllr.ção presidencial, a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 9 I, de ':-<93, a.utol'isando o govel'l1o a cOllccller um "nno de licença, com 
orden Ido, ao Dr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, aurlitol' de guerra do 5° districto 
militar. 

Levanta-se a sessão. 

No dia 23, depois da leitura do parecer n. 269 de 1893, passa-se á ordem do dia. 
Entra em 3' discu~são e é sem debate a pprovarh\ e, sendo adoptada, vae seI' l'emettida 

á sancçio pre~ideJlcial, a proposi~'ã() lJ,t Camara dos Deputados, n, 92 de 1893, autorbando 
o govel'llo a reformar o Archivo Publico e marcando 08 vencimentos do pessoal dessa 
repartição. 

Segue-se em 2" discussão, com o parcce}' das commis~ões de constituição, poderes e di· 
plomaci<L e de fluanças e, é sem debate approvada, e seuclo adoptada, passa para a 3a dis
custi,io a prolw8i<;ão d:t Camara dos IJrputados n. f8. dl" 1893, mancando continua: a 
cargo da Santa em,a de IIlisel'Ícordia do Recife os propdos nacionae.-;, que por lei do antIgo 
regimen fo}'am entregues á mesma. 

Segue-se em 3" discussão com a emenda approvada em 2', e com o parecer da com
missão de finanças, a propo~ição tia Canl,ua dos Deputados, n. 54 de 1803, tornando exten
sivas aos officiaes do Exercito rel'ol'marlos de nccordo com o decreto n. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890, as tlisposições do decreto legislativo n. 18 de 17 de setembro de 1891. 

Niog-uem pedindo a palavra. pncerra-se a. discussão. 
A votação fica adiada por falta de numero legal. 

, O SR. PRESIDENTE - Não havendo sobre a mesa assumpto urgente que lletermine a 
convocação de uma sessão {Iam amanhã. domingo, Astãil terminado,: o" trabalhos do Se
nado, e con vido os Sra. senadores a llOtllpar'ecer no dia :!5 á I hori1 da tarde, pura o encer
ram3nto ;1 3" se~são da la legislatul'aldo ,Collgl'esbo Nacional. 

Levanta-se a sessão. 
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Sessã~ solemne de encerramento da terüeira sessão da primeira le[islatura 

Presldencia do Sr, Prudente de Moraes ( vice-presidente do Senado) 

A' l hora da tarde do di:1 23 de setemb, o de 189:1, reuni/los no recinto do edificio do 
Sen:ldo Federal os Srs, s8wtdore.) e à',pnhrlo3, tornam a.s';80to 11:1 mesa os Sr8, Prudente 
José de MOI'nes e Barros, vice-presid80t8 do S80ado; Gil Dioiz Goulart e Antonio Nicoláo 
Monteiro B:180a,2° 8 3° secretarios do .senado; Antonio Azeredo e Antonio Borges de 
Athu)'de Junior, l° 82° secl'et:u'ios da CmIlam dos Deput'l.<iotl. 

U SR. PRESIDENTE dec\;lfa aberta ao ses,ão de 80/,erl'amento da presente sf'ssão do 
Congresso Nacional e lê a expo,iç:lo dos tr,üJ"lllOS tlo Sooado, (Vid. pag, 349 ) 

Fmda a leltura, o SI'. Presidente üllclilra encel'l'ada. a terceira ~essão da primeira 
legi81atura do l;ongresso Nacion·d da Republica dos E~t<ldos Unidos do Br'azil. 

Em seQ'nida levnnta-3B a sessão solemne dR encel'l'am:~nto.-pl'(,tde"te Jose de Morae,e 
Barros, -Gil Diniz Goulart, -- A.ntonio N icolão Monteiro Baena, - Antonio Azeredo.-Antonio 
Borges de Athayde Junior. 
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Apresent:lclo pelo Sr. ]{ny Barbosa e outros 

na ",>:;sâo de 31 de agosto. Pago 197. 
Apresent"do pela commissão de finanças na 

ses5ão de 1 ele setembro. Pa.g. 2)2. 
Q. Bocayuva (O Sr.) - Discursos: 

Dando conta rlt! uma comrnissão. (Sessão ele 21 
- de agosto.)Pag. 65. 
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Sobre o parecer n. 203, de 1893. (Se3são de 26 
de agosto.) P"g. 123. ' 

Sobre a propo·,ição n. 61. de 1893. (Sessão de 
1 de setembro.) Pago 210. 

Fazendo uma per';runti< Ú Meqa. (Sessão extra
ordinaria noduma de 14 de setembr'Q.) Pago 
278 

Sobre a prol'ogação da aetualsessão legislativa. 
(Sessão extr:ordinaria noctUl'ua da 14 de 
setpmbro.) Pago 279. 

Rodrigues Alves (O S,·.) - Discursos: 
Sobre a proposição n. 55, de 1893. (Sessão de 5 

d~ setembro.) Pago 242, 
Sobre a proposição n, 101, de 18~3. (Sessão de 

21 de setembro.) Pago 324. 
Rosft ..Junior (OSr.) -Discursos: 

Sobre o projecto n. 41, de 1893. (Sessão de 19 de 
agosto.) Pago 36. 

Sobre a proposição n. 60, de 1893. (Sessão de 
24 de agosto.) Pago 96. 

Sobre a pro rogação da actual sessão legislati va. 
(Sessão exkaordinaria noctllrna de i-J. de 
setembro.) Pago 279. 

Sobre a proposição 11.54, de 1893. (Se.ssão de 16 
de setembro.) Pag. 291. 

Ruy Barbosa (O Sr.)-Discul'sos: 

Sobc'e o p:{l'ecer n. 203, de 1893. (Sessão de 26 
de agosto.) Pago 128. 

Dando urna explicação. (Sessão de 28 de agosto.) 
Pago 142. 

Apresentando um pl'ojecto. (Sessão de 31 de 
agosto.) Pag. 194. 

8aldanha Marinho (O Sr.)- Discurso: 

Fazendo um requerimento. (Sessão de 26 de 
agosto.) Pag. 118. 

U. do Amaral (O Sr.)- Discurso: 

Sobre a proposição n. 61, de 1893. (Sessão de 30 
de agosto.) Pago 187. 

VirgiUo Damasfo (O Sr.) - Discursos: 

Sobre o projecto n. 41, de 1893. (Sessôesde 17 e 
19 de agosto.) Pags. 13, 15, 36 e 40. 

Sobl'e a prorogação da. actual sessão legislati va. 
(Sessão extraordinaria nocturna de 14 de se
tembro.) Pago 279. 

Sobre a proposição n" 78, de 1893. (Sessão de 17 
de setembro.) Pag. 295. 
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posição n. 45 - :la (hscussao da proposIçao n. 73-
Discurso do Sr. Americo Lobo _o· Emendas - Encer
ramento da discussão - Chamada - Adiamento da 
vota.ção - Encerra.mento da. discussão do J-lrojecto 
n. 33 e da proposi~ão n. 50 - Encerramento d,,: dis
c\lssão das pro pOSIções ns. 48, 31 e dos pro)ecto. 
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Ao meio-dia comparecem os Srs. senadores 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Tnomaz Cr lZ. Joaquim Sar
mento Cunha Junior, Gomensoro, Elyseu 
Marti~s, Catunda, José Bernardo, Oliveira 
Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, 
João Neiva, Firmino da Silveira, Joaquim 
Pernambuco, Messias de Gusmã@, Manoel Vi
ctorino. Domingos Vicente. Q. Bocayuva, 
Laper Braz Carneiro, Aristides Lobo, Salda
nha Marinho, c. ottoni, Americo Lobo, Ro
drigues Alves, Joaquim de Souza, Silva Ca
nedo, Paranhos, Pinheiro Guedes, Generoso 
Marques e Raulino Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a. acta da 
sessão anterior. 

IIINADO i - V. IV 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Sr. Francisco Machado, Manoel Barata, Cruz, 
Virgílio Damasio eU. do Amaral. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Ped~o. Souza _Coelho, ~ina 
Ribeiro, Coelho RodrIgues, Joao BarbaIho, 
Rosa Junior, Coelho e C~mpos, Monteiro de 
Barros, E. Wandenkolk, Joaquim Felicio, 
Aquilino do Amaral. Esteves Jnnior, Pinhei
ro Machado e Julio Frota ; e sem causa par
ticipada os Srs. João Cordeiro, Gaspar Drum
mond, Ruy Barbosa, Campos Salles, Joaquim 
Murtinho, Santos Andrade, Luiz Delfino e 
Ramiro Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcio do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, datado de 15 do corrente, res
tituindo, de ordem do Sr. Vice-Presidente da 
Republica e devidamente sanccionado, um dos 
autographos do decreto do Congresso Nacio
nal. relativo á abertura de creditos para pa
gamento de despezas feitas, por conta da 
verba -Soccorros publicos-do exercicio de 
1891 com o tratamento de indigentes atacados 
de molestias epidemicas, no estado de ~anta,. 
Catharina, e dos vencimentos a que tem di
reito, durante o exercicio de 1893. o.continuo 
da secretaria da Camara. dos Deputados Luiz 
Ferreira tie Barros.- Arehive-se o autogra
pho e communique-se á outra camara. 
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Requerimento dos operarios das officinas 
de s.eg·u~da ordem do arsenal ~e guerra desta 
cap~tal, Impe~rando que essas officinas sejam 
eqmparadas as de primeira ordem.-As com
missões de marinha e guerra e de finanças. 

O SR. 30 SECRETARIO (servindo de 2') de
clara que não ha pareceres. 

O Sr. A~erico Lobo-Sr. presi
den.te, venho sImplesmente fazer uma reeti
ficação. a uma proposição que me attribue 
o dmrlO da casa no resumo do discupso com 
que hontem fundamentei uma emenda sub
stitut~va ~o § 3, art. lodo projecto sobre a 
orgamsaçao e o processo dajustiça federal. 

Comecei por dizer que não concordava com 
a suppressão do paragrapho, nem podia fazer 
~a.boa raza daqu~ll<J. disposição, que supponho, 
e um desenvolvImento da Constituição. 
. Approveito o ensejo de se achar presente o 
lllustre representante pelo Rio Grande do 
Norte para declarar que, tendo sido accusado 
de ?íferecer emendas que annullam o plano do 
proJecto, semelhante imputação é injusta, por
quanto sabemos todos que o Supremo Tri
bunal de Justiça, por mais de cem decisões 
tem concedido habeas-corpus originariamente: 

S. Ex, o illustre senador pelo Rio Grande do 
Norte confirmou até esse facto, isto é, afilrmou 
que o Supremo Tribunal Federal acceitava a 
doutrina da competencia originaria em tal 
a"sumpto. 

Ainda hontem me encontrei com um illustre 
membro do Supremo Tribunal Federal e 
affirmou-me S. Ex. que estava de harmonia 
com as minhas vistas e que o Supremo Tri
bunal não se oppõe á revisão cível, que acha 
conveniente e necessaria. 

Já se vê, portanto, Sr. presidente que não 
tratei de desfazer o plano do projecto, nem 

. tão pouco de estabelecer aqni questões ou 
proposições aereas e inconvenientes; ao con
trario, meu pensamento se harmonisa com o 
de um iUustre membro do Supremo Tribunal 
Federal. 

Faço esta rectificação para me livrar da 
pécha de estar contrariando systemas de 
projectos aqui apresenta(los. V. Ex. e a casa 
teem visto que muitas vezes, incommüdado 
de saude, tenho tomado parte nas discussões 
isto simplesmente para cumprir o meu 
dever. Si nas proposições que aqui enuncio 
commetter erros, serei prompto a reconhe
cei-os, e a emendai-os, porque só desejo con
correr para que tenham vigor as leis e a 
Constituição Federal. 

o Sr. ÁInaro Cavalcanti dá 
algumas explicações pessoaes, com referencia 
ao discurso que pronunciou em sessão de 
hoje. o seu illustre collega Americo Lobo, 
senador pelo estado de Minas Geraes. 

O SR. AMERICO LOBO - Não sei si poderei 
ter a palavra para dar uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE - A discU8~ão do pro
jecto esta encerrada, e a pretexto de retifi
cação e~~á se debatendo um assumpto, cujo 
debateJa se achaconcluido. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Pedi des
culpas a V. Ex. 

o Sr. Pinheiro Guede@! pede a 
palavra para apresentar uma indicação. 

Antes, porém, cumpre explicar sua attitude 
ultimamente no Senado. 

Declara que as. decepções por. que tem pas
sado o ;.eu espmto de repubhc:J.llo sincero, 
democrata e federalista, desde o inicio da sua 
vida politica, impuzeram-Ihe silencio; tendo 
mesmo, ultimamente deixado vaga a sua ca-
deira no Senado. . 

ToLlo o seu desgosto, por conseguinte, teve 
principio no Senado, antes mesmo da Consti
tuinte, por occasião da verific,ação de poderes 
do estado de Matto Grosso, desgostos que se 
augmentaram nas sessões da Constitumte e 
qU,e se ~eem muliiplicado desde aquella época 
ate hOJe, vendo que em vez de Republica 
temos apenas um plmntasma. 

Tal é, portanto, o estado do seu espirito, 
que o orador não tem a calma precisa, o re
pouso necessario para estudar as questões e 
resolvei-as. 

A sua alma vive attribulada e nesse caso 
entende que não deve entrar nas discussões 
das leis, e ainda mais porque vê que eBas não 
são respeitadas e nem applicadas por aquelles 
que dirigem actualmente os destinos do povo. 

Acha que o Brazil caminha para a disso
luçiio e não para a escravidiió, como disse o 
illustre senad.or pelo Ceará, porque na escra
vidão já o povo vive . 

A Republica como foi formulada, como 
existe na Constitllição, como em sonhada 
pelos republicanos sinceros, viveu pouco 
tempo; e, para provar este asserto, basta lem
brar que após o primeiro decreto do Governo 
Provisorio a Republica começou a ser des
truida e mesmo no regimen constitucional, 
quando os Estados estavam em via de orga
nisação, o governo tratou de' nomear gover
narrores, impondo-os aos Estados. 

Entende o orador que não ha orientação 
politica entre aquelles que teem o dever de 
dirigir os destinos do Brazil, porque as velei
dades e as ambições sofregas pelas altas po
sições teem concorrido para que a Republica 
não seja uma verdade. 

E' de opinião que actualmente no Brazil, 
um uni co Estauo é realmente autoRomo, tendo 
um governador eleito pelo seu povo- e o Es
tado de Minas Geraes, onde o governo não 
conseguiu levar a perturbação, a anarchia. 
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o orador, historiando roinda os factos que 
se deram no Estado de Matto Grosso, passa a 
tratar da indicação que vae submetter á con
sideracão do Senado e diz que a sua indica
ção é a reinvindicação dos direitos e proro
gativas do Poder Legislativo, principalmente 
da dignidade do Senado, que tem sido veli
pendiada com toda a indiiferença de sua 
parte. 

Refere-se ao Sr. senador vVandenkolk, que 
se acha detido em uma forialeza ha 34 dias, 
cumprindo uma prisão illegal, por isso que 
não foi preso em flagrante delicto. 

Todos sabem que a prisão do Sr. senador 
Wandenkolk foi effectuada nas aguas de 

. Santa Catharina, longe do logar da acção, 
onde se collocára ao lado dos patriotas que 
buscam no Rio Grande sustentar o princi
pio da autonomia dos Estados e defender a li
berdade do povo, 

Deante deste facto, pergunta o orador, qual 
o papel que representa o Senado brazi
leiro 1 

Abundando em outras considerações, termi
na o orador esperando que o Senado, na de
fesa de sua dignidade não deixará de votar a' 
favor de sua indicação. 

E' lida, apoiada, posta em discussão e sem 
debate rejeitada a seguinte 

Indicação 

o Senado Federal, convicto de que a prIsao 
do senador almiradte vVandenkolk é íllegal, 
auctorisaa Mesa a. convidar aquelle senanor a 
comparecer ás sessões, officiando ao Presiden
te da Republica, a.fim de fazer chegar ao co
nhecimento do .senador esta sua resolução. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.
Pinheiro Guedes. 

ORDEM DO DIA 

E' aununciada a votação, em 3' di8cussiío, 
doprojecto do Senado, n.5, de IS93,modifican
do o decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, 
que rege a organisação e processo da justiça 
federal. 

o Sr. Presiden~e diz que, na fór
ma do regimento, vão ser sujeitas a votos em 
primeiro logar as emendas, e annuncia a vo
tação da emenda do Sr. Amaro Cavalcanti, 
supprimindo o § 3° do art. la do projecto. 

O SR. AMERICO LOBO (pela ordem) requer 
votação nominal para a emenda; 

Consultado, o Senado nega a votação no
minal. 

. Posta a votos, é approvada a emenda, sup
primindo o § 3°. 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Americo 
Lobo, substituindo o referido § 3°. 

São rejeitadas as emendas do Sr. Americo 
Lobo, additiva ao § 4°, substitutiva de parte 
do § 5°. e suppressiva do § 6°. 

São successivamenteapprovadasas emendas 
do Sr. Amaro Cavalcanti, suppressiva do § 8" 
e do Sr. Generoso Marques uma substitutiva. 
de parte da alinea 2" do § 12, outra suppres
siva de parte da mesma alínea e outra addi
tiva ao § 5° do art. 2° e bem assim os artigos 
additivos oiferecidos pela commissão de jus
tiça e legislação e pelos Srs. Q. Bocayuva, A. 
Cavalcanti, Generoso Marques e outros. 

O projecto fica sobre a mesa afim de passa
rem, na sessão seguinte, por nova discussão 
as emendas otrerecidas e approvadas em 3" 
discussão e que conteem materia nova. 

E' annunciada a votação, em 3" discussão, 
do projecto do Senado, n. 18, de 1893, ele
vando á categoria de alfandega a mesa de 
rendas geraes de Caravellas, no estado da 
Bahia. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr. 
João Neiva, substitutiva do § l° do art. l° do 
projecto. 

E' o projecto, assim emendado, approvado 
em 3" discussão e, sendo adoptado, Tae ser 
enviado a Camara dos Deputados, indo antes 
á com missão de redaeção. 

Segue-se em 1" discussão e é sem debate 
approvado e passa para 2", indo antes á com
missão de instrucção publica, o projecto do 
Senado, n. 38, de 1893, que adia para 1900 a 
execução das dISposições dos decretos relati
vos aos exames de madureza e ao augmento 
de preparatorios. 

Segue-se em l" discussão e é sem debate 
approvado e passa á 2"0 ill(lo préviamente á 
commissão de justiça e legislação, o projecto 
do Senado, n. 39, que dispõe sobre a vitalicie
dade dos officios de contador dos .juizos do Dis
tricto Federal. 

Segue-se em ::)1 discussão e é sem debate 
approvada, e sendo adoptada vae ser enviada 
á sancção do Vicr?-Presidente da Republica, a 
proposição da Camara dos Deputauos, n. 45, 
de 1893, autorisando o governo a abrir um 
credito supplementar de 18:480$ para au
gmento dos ventimentos dos remadores e pa
trões das capitanias dos portos da Republica 
no corrente exerci cio. 

Continúa em 3" discussão, com as emendas 
oiferecidas e o novo pareci'lr das cammissões 
dejustiça e legislação, a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 73, de 1892, dispondo sobre 
emissão illegal de titulos ao portador e sua 
repressão. 

o SI". Aluerico Loho -Sr.presi
dente, no congresso (la America. (10 Norte não 
se acceítam emendas que sejam incongruen-
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Wa, ou extravagantes, do projecto em discus- trata o art_ 70 I lettra A do decreto n. Q17, de 
são; entretanto, o que se dá em relação ao 24 de outubro de 1890. » 
projecto vindo da Camara dos Srs. Deputa- Ao passo que a laconica. proposição da Ca. 
dos1 O Senado rejeitou a proposição primi- mara dos Deputados se restringia sómente a. 
tiva, composta de pequeno numero de arti- uma medida repl'essiva do abuso que se ha. 
gOl! e acceitou o actual substitutivo, que quasi feito de emissões illicitas, coloridalil com a. 
fórllla um código! fórma de debentures, o substitutivo em dis-

Este procedimento teria tal ou qual justi- cussão deroga a legislação em mais de um 
ficação. si se tratasse de emendas ou de sub- ponto essencial, prohibindo emii!lsão de titulos 
stituicões offerecidas na mesma camara onde ao portador autorisada pelos estatutos da. 80-
se otl'ereceria. o projecto, porquanto os regi- ciedarle emissora, e pl'escrevendo que tal 
mentos, assim do Senado como da casa dos emissão só possa ser autorisada por delibe
representantes marca discussões solemnes; racão tomada em assembléa onde esteja repre
tratanrlo-se, porém, de substituições aeceitas sentada a metade do capital social, e haja a. 
em uma camara a projectos de outra, ha comparencia de tres quartos de accionistas, 
gra.nde inconveniencia., porque a Constituição iSto é, um quasi impossivel. 
só permitte uma discussão á camara. a que são Além disto, o art. l0 do substitutivo torna 
remettirlas taes emenr1as l isto é, um exame illimitada a emissão de debentures feita 
por clemais estreito, que pode dar logar a. ele- pelas sociedades de credito real ou hypothe
liberações imperfeitas. cario, que jã. fazem emprestimos até ao de-

O SR. GENEROSO MARQUES - O precedente cuplo de seu capital, mas não reproduz 1\ dis· 
Teiu da Camara dos Deputados. posição do paragrapho unico do art. 37 do 

O SR. AMERICO LOBO - O precedente não é decreto n. 603, de 20 de outubro de 18!H, já 
bom, tanto que V. Ex., Sr. presirlente, o con- revogado, que resalvava os privilegios, as 
demnou; estamos, porém, na 0brigação rle o garantias e a valorisação das lettras hypothe
extinguir, e o actual substitutivo offerece carias. 
para isso optimo ensejo, como provarei. Proponho a suppressão do art. 2° por não 

Si eu não visse, Sr. presidente, as honradas ser analogo ao projecto original e não julgal·o 
commissões sobrecarregadas de serviço, tal- conveniente; não passa de formalida,le d,is
Vez me queixasse de seus illu~tres mem- pC'nsavel e que só se deve discutir quando se 
bros. trate rle uma lei especial. 

Que requeri ao Senado e orr1enou este? O honrado senador pelo Rio Grande do Norte 
Que o substitutivo voltasse ás commissões propoz a substituição do art. 3°, porém Ima 

para dizerem sobre as emen,las offerecidas emGn"a reproduz o texto do art. l° § 10 da 
pelo honrarlo senador pelo Rio Grande '.10 lei n. 1083, de 22 de agosto de 1860. 
Norte e sobre arguições que fiz. As com- O SR. AMARO CAVALCANTI _ Reproduzo 
missões, todavia, não cumpriram a deci-- apenas para augmentar a penalidade. 
são do Senarlo no tocante ás arguições, e, 
não havenr10 agora tempo para nova rlevalu- O SR_ AMERlCO LOBo-A repro-1ucção faz 
ção, resumirei minha::; observações ')ontra- suppor que a lei estava revogada; si a lei está. 
rias tl.0 substitutivo, para que o Senado lhes em vigor, basta simples referencia, como resa 
dê a consideração que merecerem. meu artigo substitutivo (lê) : 

Julgo inconvenientissimo e perigoso o art. 1 ° «O administrador de qualquer sociedade 
porque eUe renova (lisposição obscura, vaga ou companhia, o negociante ou o individuo 
e falsa de nossa lei e constitue um titulo mo- que fizer a emissão prohibida pelo art. l' 
triz de estellionatos legaes, si me é licita esta § 10 da lei n. 1083, de 22 de agosta de 1860, 
expressão. além da multa ahi comminada, fica sujeito á 

De facto, o decreto n .164, de 17 de janeiro pena de prisão cellular por um a quatro 
de 1890, no art. 32 § 3", exara fallaz pro- annas. 
messa para os portadores de debentures, cujo § 1° Para imposição da. pena. influirá 
privilegio figura muito maior do que lhes como circumstancia aggravante o facto da. 
dá. o direito. emissão illegal, si a multa de qualquer fórma 

O damno assume tal gravidade que me veio tentar simular o valor ou a equivalencia de 
" debentures . 

no dever de apresentar o seguinte artigo sub- § 20 Fica elevado ao triplo o minimo dos 
stitutivo, embora incongruente com o projecto recibos e mandatos permittidos pelo citado 
da Camara dos Srs. Deputados (lê): paragrapho da lei n. lOH3.» 

« Salvo hypotheca especial, penhor ou anti· Vou declarar os motivos pelos quaes ouso 
chrese, o privilegio que compete aos porta- propor a suppressão dos arts. 4°, 5" e 6°, re· 
dores de obrigações (debentures) emittidas lativos á inscripção dos debentures no registro 
pelas sociedades anonymas é o geral de que, hypothecario, ás assembU,as dos obrigacionis-
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tas e á permissão para !I. emissão de titulos 
ao porttvlor abaixo do par. 

Uma de dUas: ou a emissão noS titulo!! e 
garantida por hypotheca especial, e esta. já e 
inscripta ; ou só tem o privilegio geral do 
art. 70 do rlecreto n. 917, e neste caso a in~ 
scripção e rle to'lo inutil, por falta n.e base, 
isto e ne bens de raiz especificados. A Ihesma 
proprie~ade (~e bens é questionavel, porque o 
meSmo termo signific!'l. parte de um to,lo, que 
é o emprestimo c1eliberano ou autorisado. 

Não rleixa (te ter alguma apparencia de 
rll,ião a ldéa de Se formar uma sub-soCle..Ja
de de obrlgacionlsta~; sabemos tOélos nós que 
muitas socie,1ltrle~ anonymas em vez de 1'e
lizar o c!l.pital subscripto, recorreram á sub
scripção de titulos ao porta r1 0r. Para ser 
cohorente devia, porem. o autor do substitu
tivo propor converter em accionistas os obri
gacioni!!tas ; a organisação destes, como su
perfectá,ção (la socie,'a.",e l~eve,10ra, não pa!ilsa 
de anarchia: em vez (le Um ficam (lous entes 
juridicos e o resulta,lo fará não se saber onde 
existe li. sociedar1e anonyma. Em summa. o 
congres!!o internacional das sociedades ano
nymas, que se reuniu em Pariz em IJ,gosto de 
1889, votou. a seguinte re!!olução iliametral
mente opposta ao art. 5" do sub"titutivo (lê) : 

«Alei não deve organisar assembléas geraes 
de obrigacionistas para deliberarem sobre 
interesses communs.» 

O a.rt. 6' retiecte outra rlisposição no malo
grado decreto (le 20 de outnbro de 1891, que, 
resuscita~o, apenas conviria á jogatina, es
tendendo ás socieclà,l~ ahonymas o sorteio a 
a inea das loterias. 

() illustre senador pelo Rio Grande do No1'
te no substitutivo que oífereceu ao art. 5", 
propoz que no caso de insol vencia de socie
dade allonyma seja. valida a proposta de 
accordó por' meio (le resgate de debentures, 
comtanto que acceita e as"ignada por obriga
cionistas representantes de mais de dous ter 
ços do debito total emittido. 

Valido como! Os dOU8 terços obrigam os 
dissidl:in tes 1 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sem duvida. 
O SR. ÁMERlCO LOBO-MaS diz a lei que o 

credor privilegiado, tomando parte na concor
dàta, perde o privilegio. 

O SR. AMARO CAVALCANTI-E' isso mesmo. 
O SR. AMERICO LOBO~i..Ogo, a suppressão e 

:melhor que a substitUição. 
O SR. AMARO CA. V A.LCANTI - Si o accordo 

fosse facultativo, nã:o teria. valor nenhum. 
O SR. AMERIOO LOBO - As commis"ões re

unidas condemnaram o art. 3° do projecto da 
Camara dos Deputados por entenderem que 
essa disposição tem eífeito retroactivo. Divir
jo desse parecer porque a lei rege os factos 

que se passam sob seu imperio, Que e () de
licto ~ A acção ou a omissão contraria. á lei 
penal. 

Ora, a falta de recolhimento de emissões 
dentro do prazo marcado na lei será acção con
traria á elIa, logo passivel sem nenhuma re
troacção. 

Ninguem viu eifeito retroactivo na lei 
n. 1083, e tão pouco no decreto n. 2694 de 17 
de novembro de 1860. 

Nestes termos justifico () artigo additivo 
que tenho a honra de oíferecer ao Senado, 
cuja decretação é de palpitante necessida
de (tê): 

A causa das emissões irregulares ou ma
gaas havidas no estado de Minás Gerltes é não 
ter elIe sido cbntemplado com um banco oe 
circulação pelo governo provisorio, que auto
rlsou tantos nesta capital a em outras zonas 
da Republica. 

Veem á mesa as seguintes 

Emenáas 

Substitua-se o art. 1° pelo seguiIlte: 
Sal vo hypotheca especial. penhor ou áriti

chrese, o privilegio que compete a.os porta
dores de obrigações (debentures) emlttidos 
pelas sociedades anonymas e o geral dá que 
trata o art. 70 alinéa I lettra-a-do decreto 
n. 917,de2,í de outubro de 1890. 

Supprima-se o art. ~o. 
Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: 
O administrador de qualquer socieda.de ou 

companhia, o nrgociante ou o indiV'iduo,que 
fizer a emissão pl"ollibida pelo art. l° § 10 da 
lei n. 1.083, de 22 de agosto de 1860, além de. 
multa, ahi comminada,fica sujeito li. 
pena de priSàó cellular por um a quatro 
annoa. 

§ 1.0 Pa1'a imposição da pena influirá como 
éircunstancia aggravante o facto da emissão 
illegal simular, ou de qualquer forma tentar 
simular o valor oU a equipolIencia de deben
tures. 

§ 2." Fica elevado ao triplo o mini mo dós 
recibos e mandatos pemittidos pelo citado pa.
ragrapho da lei n. 1083. 

Supprimam-se os arts. 4°, 5° e 6°. 
Accrescente'se o seguinte: 
Art. O administrador. o negociante oú o 

individuo,que, no prazo de um anno, contado 
da data desta lei não recolher toda a emissão 
prohibida, que houver feito com ou sem si
mulação de debentures ficará tambem sujeiió 
a pena de prisão celIular por um a dous an
nos. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1893 ...... 
.Â.merico Lobo. 
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,São lidas, apoiadas e postas conjuncta
mente em discussão as seguintes 

Emendas 

Substituam-se as ultimas' palavri:L1iJ do 
art. 3° da. emenda, por estas: 

«A pena de prisão só recahe sobre o 
emissor, e a de multa, tanto sobre este, como 
sobre o portador;-Amm-oCavalcanti. 

Artigo additivo: 
E' marcado o prazo de seis mezes da 

promulgação da presente lei, afim de que os 
administradores das sociedades anonymas 
resgatem os seus titulos ao portador (deben
tures), que não estiverem nos termos dos 
arts. l° e 2°, sob as penas consignadas no 
art. 13, § lo.-Amaro Cavalcanti. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
haver mais numero para. dEliberar, procede
se á chamada dos Srs. senadores que com
pareceram á sessão e deixam de responder os 
8rs.: Cunha Junior, Manoel Barata, Elyseu 
Martins, Braz Carneiro, Saldanha Marinho, 
Pinheiro Guedes e Generoso Marques. 

O SR. 2° SECRETARIO informa que os Srs. 
Elyseu Martins e Saldanha Marinho se retira
ram por incommodados. 
'Fica adiada a vota.ção da 'proposição por 

falta de quorum. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta 
de quorum, a proposição da Camora dos 
Deputados, n. 40, de IS93, autorisando o go
verno a abrir, no corrente exercicio, um cre
dito supplementar para varias obras do Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores com 
o parecer da com missão de finanças. 

Segue-se em 2" discussão, a. qual encerra
se sem debate, adiando·se a votação por falta 
de quorum, O projecto do Senado, n. 33, de 
IS93, regulando a successão dos herdeiros 
para recebimento do montepio militar com o 
parecer da commissão de justiça e legislação. 

Segue-se em 3" discussão, a qual encerra
se sem debate adiando-se a votação por falta 
de numero legal, a propo:siçãO da Camara dos 
Deputados, n. 4S, de IS93, autorisando o go
verno a conceder ao Dr.João Evangelista de 
Castro Cerqueira, lente cathedratico da Fa
culdade de Medicina da Bahia um anno de 
'licença.. com o respectivo ordenado. 

Segue-se em 2,' dlsculisão, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta de 
quorum O projecto do Senado, n. 37 de IS93, 
incluindo no calculo do tempo de serviço 
para a jubilação do lente da ,Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João Da
masceno Peçanha da Silva, o tempo que o 
mesmo doutor serviu como alumno pensio
nista do Hospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saud~ do exercito. 

Segue-se em 2' discussão, a qual encerra-se 
sem debate adiando-se a votação por falta de 
quorum,a proposição da Camara dos Depu
tados. n. 31,de IS93,transferindo para Maria 
Euridice de Araujo Neves a pensão que do 
Estado percebia sua fallecida mãi. 

Segue-se em 3' discussão, a qual Aneerra-se 
sem debate, adiando-so a votação por í'alta de 
1]1Iorwn, o projecto doSenado. n. 32, de IS93, 
concedendo licença por um anno, com o orde
nado, ao juiz substituto seccional de Santa 
Catharina, Augusto Netto de Mendonça; 

o Sr. Presidente diz que achan
do-se reduzido a menos de Ir3 o numero 
de senadores presentes vae levantar a sessão 
e declara que se acha sobre a mesa para ser 
discutido na sessão seguinte depois de im
presso no Diario do Congresso O seguinte 

PARECER N. lS9 - 1893 

Redacção do projecto do Senado qHe eleva a 
categoria de al(andega a Mesa de Rendas de 
Caravellas, no estado da Bahia 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' elevada á categoria de alí'an

dega a mesa de rendas geraes de Caravp,llas, 
no estado da Bahia. 

§ 1. ° Fica o Poder Executivo autorisado a 
prover de pessoal e a organisar o serviço 
desta alfandega, abrindo para o effeito o ne
cessario credito. 

§ 2. ° Na organisação do serviço aduaneiro 
serão aproveitados, de preferencia, os empre
gados addidos ás repartições de fazenda. 

Art. 2. ° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 16 de agosto de IS93. 
-Americo Lobo.-Manoel Barata. 

Em seguida designa para a ordem do dia da 
sessão seguinte: 

Votação em 3' discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 73, de lS92, dis
pondo sobre emissão illegal de titulos ao por
tador e sua repressão; 

Votação em 2.\ dita da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 50, de lS93, autori
sando o governo a abrir, no cOl'rente ex
ercicio, um credito suppleinentar para varias 
obras do Ministerio da Justiça e Negocios In
teriorell ; 



~ESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1893 7 

Votação em 2a dita do pro.ie~to do Senado, 
n. 33, de 1893, regulando a successão dos her
deiros para recebimento do montepio militar; 

Votação em 3" dita da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 48, de 1893, autori
sando o governo a conceder ao Dr. João Evan
gelista de Castro Cerqueira, lente cathedratico 
da Faculdade de Medicina da Bahia, um anno 
de licença, com o respectivo ordenado; 

Votação em 2' dita do projecto do Senado, 
n. 37, de 1893, incluindo no calculo do tempo 
de serviço para a jubilação do lente d<1 Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. João 
Damasceno Peçanha da Silva, o tempo que o 
mesmo doutor serviu como alumuo pensio. 
nista do Hospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exercito; 

Votação em 2" dita da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 31, da 1893, tran
sferindo para Maria Euridice de Araujo Ne
ves a pensão que do Estado percebia sua fal
lecida mãe; 

Votação em 3" dita do projecto do Se
nado, n. 82, de 1893, concedendo licença por 
um anno, com () ordenado, ao juiz substituto 
seccional de Santa Catharina, Augusto Netto 
de Mendonça; 

Discussão unica da red:lcção do projccto do 
Senado, n. 18, de 1893, elevando á categoria 
de alfandega a mesa de rendas geraes de Ca
raveIlas no estado da Bahia; 

Discussão unica das emendas do Senado á 
proposição da Camara dos Deputados, n. 13, 
de 1893, fixando as despezas do Ministerio 
das Relações! Exteriores para o exercicio de 
1894, ás quaes a me~ll1a camara não pôde dar 
o seu assentimento; 

Discussão unica das emendas, contendo 
materia nova, offerecidas e approvadas em 
3a discussão ao projecto do Senado, n. 5, de 
1893, modific.:'"Lndo o decreto n. 848, de II de 
outubro de 1880, que rege a organisação e 
processo da ju~tiça federal; 

2" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 43, de 1893, determinando que 
o governo abrirá desde já um credito de 
1 :200$, para dar cumprimento á lei n. 120 
de 8 de novembro de 1892; 

2. dita da proposição do Senado, n. 41, de 
1893, approvando com alteração o codigo 
das disposições commerciaes ás instituições 
de ensino superior decretado pelo governo 
provisorio; 

2" dita do projecto do Senado, n. 17, 
de 1893, que regula o aforamento per
petuo; 

3" dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 41, de 1893, autorisando o Poder 
Executivo a manàar contar ao capitão de fra
gata Pe,lro Nolasco Pereira rla Cunha, como 
de embarque, o tempo em que commandou a 
galeota Q«inze de Novembro; 

3" dita do projecto do Senado, n. 30, de 
1893, determinando que o governo providen
cie no sentido de ser melhorada a reforma do 
I D tenente da armada Camillo de Lellis e 
Silva; 

2" dita d1t proposição da Camara dos Depu
tados, n. 38, d.e 1893, concedendo a D. Leo
nilla Octavma de Menezes Souza, a reversão 
da pemão que percebia seu finado marido, 
o capitão do exercito Luiz Fl'ancisco de 
Souza; 

2' lUta do projecto do Senado, n. 40, de 
1893, consilleranào validos para a matricula 
em q nalq uer estabelecimento tle ensino ofil
cial da Republiea os exames parciaes ou de 
madureza prestallos no instituto H. Kopke, e 
concen.enllo aos diplomas expedidos por essa 
instituição as mesmas regalias de que gozam 
03 estabelecimentos ofilciaes. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 45 minutos 
da tarde. 

8Za sessão em 17 de agosto de 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 
(vice-presidente) 

SUM~fARIO-Chamaua-Leitura da ach-Pareceres
Explicação do Sr. Amaro Cavalcanti-Declaração do 
~r. Laper - Declaração de voto - OnDE),! DO DIA
Votação das mater'las cuja discussão ficou encerrada-
2" discussão da propOSição n. 43 - Discurso do 
Sr. Cntunda- Emenda--Discurso do Sr. Amaro Ca· 
valcanti-Votnção-2a discussã.o do projecto ll. 41-
Discursos dos Sr·s. Ottoni e VírgUia Da-masio
Etnen(h.-DisCllI'~OS elos Srs .. MaulJel Victorino e Vir
gilio Damaslo-Encerramento da dis.cu~são-Chamada 
-.\dinmento da votação-parecer-Ordem do dia 18. 

Av meio-cli1t comparecem 32 Srs. senadores 
a sn,ber: Pru!lent8 de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Bae!1<l, T llomaz Cruz, Joaquim Sar
mento, Manoel Barata, Gomensoro, Cruz, 
Catunda, João Cordeiro, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Ral'reto, João Neiva, Firmino da 
Silveira, Joaquim Pernambuco, Messias de 
Gusmão, Manoel Victol'ino, Doming0s Vicente, 
Q. Boc~ynva, Lapér, Braz Carneiro, Aristides 
Lobo, Saldanha Marinho, C. Ottoni, Americo 
Lobo, Rodri~ues Alves, Joaquim de Souza, 
Paranhos, Sctntos Andrade, Raulino Born, 
Luiz Delfino e Rosa Junior. 

;\ bre-se a ses&ão. 
E' lida, posta em discussão e não havendo 

reclmnações, dá-se por approvada a acta da 
sessão antel'ior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Francisco Machado, Nina Ribeiro, Coelho 
Rodrigues, Elyseu Martins, José Bernardo, 
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Oliveira Galvão, Gaspar Drummond, Virgilio 
Daml1sio, Silva Canedo, Joaquim Murtinho, 
U. rio A maral, Generoso Marques e Esteves 
Junior. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Cunha Junior, Souza 
Coelho, João Barbalho, Coelho e Campos, 
Monteiro de Barros, E. Wnndenkolk, Pi
nheiro Machado, Aquilino do Amaral e .Julio 
Frota; e sem causa participada os ::>1'8. Cam
pos Saltes, Ramiro Bal'cellos, Ruy Bal'boSll, 
Joaquim Felicio e Pinheiro Guedes. 

. O SR. 2° SECRETARIO (servil1do de 1°) de
clara que não ha expediente. 

O SR. 3° SECRETARIO (serviHdo de 2°) lê e 
vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

PARECERES 

N. 197 - 1893 

A' commissão de maJ'inha e guerra foi pre
sente a proposição n. 19 de 1893, da Call1ara, 
dos Srs. Deputados, que autorba o govel'llo 
a mandar contar para a juhilação do ex-pl'o
fessor tIa Eticúla, Naval Jose Diogo 080rio de 
Oliveim, o tempo em que serviu no exel'cito 
até o posto de tenente em que foi reformado; 
resignando as vantagens que ora goza por sua 
reforma. 

O precedente invocado do capitão de mal' e 
guerra reformado Olympio José Chavftntes 
aproveita ao supplicante peh Sua ~etnelhanC'l; 
accl'escendo que já o mestre de natação da 
mesma escola foi a posentado por decreto de 3 
de ag-osto de 1889. 

O decreto n. 10.201, de 8 de março de 1889, 
dá em seu art. 85 direito á jubilação a túdos 
os funccionarios do magisterio, inclusive os 
auxiliares e mestres. 

Nestas condições. pois, a commissão é de 
parecer que a referida proposição entre na 
ordem dos trabalhos e seja approvada. 

Sala das com missões, 16 de ag-osto ue 1893. 
-Jodo Neiva. -Joaquim Sarmenw. - Cunha 
Junior.- Almeida Barreto. 

A commissão de finanças nada tem que 
oppor ao parecer supra. 

Sala das commis,ões, 16 de agosto de 1883. 
-Manoel Victorino. - Saldanha Marinho. -
Domingos Vicente. - A. Cavalcanti. - Q. Bo
cayuva. 

N. 191- 1893 

A commissão de finanças do Senado, tendo 
examinado a proposição da Camara dos S1's. 
Deputados em que se concede á viuva do de
s\3mbargador José Manoel de Freitas e suas 

filhas D. Anna Julieta de Freitas, D. Rosa 
Amalia de Freitas e D. Thereza Josephina de 
Freitas Sá, repartidamente a pensão de 
3 :600$. e considerando não só cs servil}os 
prestados ao paiz pelo referido dtsembarga
dor. como o estado ,precario em que se acham 
a \'Íuva e fi I h il,s , é de parecer que seja acceita 
a mesma PI'oposição. 

Sala das commissões, 16 de agosto de 1893. 
~Manoel Victóril10 - Saldanha Marinho.
Domingo~ Vicel1te. ~ A. Cavalcanti. - Q. Bo
cayuva (com restl'icções) . 

o @r. Amaro Cavalean'tl .... Sr. 
presidente, peço a benevola attenção do Se· 
nado para as poucas palavras que vou pro
ferir Desta occasião. 

Em tetnpos de exaltação partidaria, nen
hum individuo ou corporação deve esperar 
que a sua conducta, os seus actos sejam apre
ciados com o criterio da imparcialidade. 

Cumpra cada um o seu dever, em bem da. 
causa publica, e isto será a maior compensa
ção que 11a. de ter para apropria conducta 
seguida de serviços prestados. 

Infelizmente. Sr. presidente, a situação a.c
tual do paiz, em relação ás cousas publicas, 
é, notoriamente, já não direi de exaltação 
partidaria, sómente, mM, talvez mesmo, dé 
desvairamento da razão publica! 

Assim é, que entendem alguns, e não pou
cos, que bem servir á patria neste momento 
é insufHar a discordia entre os governantes 
e os governados, e atear a inhnisade, o des
respeito, ou os caprichos reciprocos entre os 
diversos ramos do Poder Publico, e que O 
typo de patriota verdadeil'O, a.ctualmente, 
deve ser o daquelle que préga a anai'chü!' e 
insuftla para a perturbação, ou, ao menos, 
daquelle que, si não pratica por si mesll10 
taes actos, applaude ou innocenta aquelles 
que os praticam. 

O SR. JOAKIM OATUNDA-Creio que riin
guem pensa assim. 

O SR. AMARO CAVALCANTI-Estou me re
ferindo antes aos factos que todos vemos dia
riamente, do que aos individuos. 

Affirmando, neste momento. como sempre, 
uma convicção, a minha fé de omcio, devo, 
entretanto,accentuar: Ninguem, mais do que 
eu, respeita. acata, advoga, quer o combatej 
pelo direito de todo o cidadão por mini mo 
que seja, para analysar, para criticar os acto!! 
da. administração, quando não pautados pela. 
lei e pela justiça ; ninguem, mais do que eu, 
reconhece este direito amplo e necessario; 
mas ha opposição 0 opposição. 

A primeira, no seu justo terreno de com
bater pela legalidade, pela verdade das cou
sas, é um bem para a causa publica; 11. se
gunda, ao contrario, visando a perturbação 
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de tudo, ou como satisfação de vinganças pes
soaes, ou como meio de alcançar, de modo 
mais prompto, a poss~ do poder, é um mal, 
uma desgraça commum. 

O SR. JOAKIM CATUNDA dà um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Esta segunda 

especie de opposição,que tudo quer perturbar, 
tudo desprestigiar, tudo desmoralisar, tudo 
arruinar, ali às cobrIndo a carga com o nome 
de bem publico e guarda da!! instituições; a 
esta segunda especie de opposição, repito, 
não posso nem respeitar, quanto mais accei
tal-a, como meio legitimo e razoave!... 

Não posso, Sr. presidente, accei tal-a por 
duas razões, principalmente: a primeira, 
porque não direi novidade affirmando ao Se
nado que o maior inimigo das instituições, 
que promulgàmos, teín sido a falta de con
fiança que no paiz e no estrangeiro se tem 
nas mesmas instituições; quanto à sua esta
bilidade, e não serà ele perturbação em per
turbação, de desmoralisação em desmoralisa
ção, que havemos lle conquj"tar a crença, a 
fé das cousas publicas. 

A segunda razão, Sr. presidente, porque, 
como representante da nação. sei que não wu 
proprietario absoluto do mandato que recebi; 
não tenho o direito de dar o meu apoio, nem 
de fazer opposição aos governos. de maneira 
systematica ou incondicional, e, sim, (') dever 
de apoiar o que me parecer um bem, ou bom 
em nome da causa publica, e de combater o 
que me parecer um mal, pelo mesmo funda
mento. 

Não preciso relembrar ao Senado que, na 
conducta do humilde orador se hão de encon
trar exemplos desse modo de proceder. 

Fiz opposição aberta, desta cadeira, ao go
verno que se chamou do Sr.Lucena, no terre
no politico, ou em desaggravo da Constitui
ção; mas sabe tambem o Senado, que, no 
ardor da propria lucta, veiu a questão finan
ceira, a que prestei decidido apolo, por en
tender que as~lm mandava o interesse do 
paiz, não obstante ser contrariado e até der
rotado pelos meus proprios companheiros de 
opposição politica. 

Depois surgiu o governo ue 23 de novem
bro, para cuja existencia fui um dos conjura
dos, e do que ainda nãome arrependi, apezar 
dos erros que este governo possa ter commet
tido ... 

Pois bem; este g0verno tinha apenas poucos 
dias de existencia,quollldo sobreveiu a questão 
financeira, conhecida pelo titulo de-encam
pação-. e,de novo, julguei-me no dever de se 
parar-me dos' amigos politicos, declarando. 
como fiz, ao honrado ministro da fazenda, que 
não podia acompanhai-o nessa questão, ainda 
que patrocinada po[' um governo. que eu 
~poiava. 

~IilIlÂDO ~ - V. IV 

O SR. RODRI<'l:UES ALVES - Dou testemunho 
disso. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Quanto ao 10 
de abril, ninguem ignora a minha conducta: 
combati, como erro grave, o modo por que 
então se procedeu, manifestando-me desta tri
buna com a mesma. firme2:6, com a mesma. 
sinceridade e sob a mesma responsabilidade 
pessoal, com que fall0 neste momento, muito 
embora os beneficios, resultantes dessa minha 
posição anterior, sejam hoje convertidos em 
armas de baldões ou ceR~uras contra mim, 
por alguns daquelles a quem a minha con
ducta mais aproveitou .. _ 

Nada me devem, por certo; o pouco que 
fiz, foi em desempenho do dever maior que 
aqui me incumbe. 

Assim, pois, proseguindo na mesma norma, 
e 1em descortinados os horizontes da politica. 
actual, que deixam ver o pensamento deli
berado de muitos, de tudo desmoralisar, ba· 
ralhar ou demolir, entendo que é dever do 
representante da nação, si alguma cousa posso 
ou valho nos ultimos dias do meu mandato, 
oppor barreira a essa anarchia, e apoiar, só 
e sómente, a causa das instituições e o re
speito às autoridades legaes constituidas. 

Podem e~ca var na minha conducta de ho
mem publico; esta subsiste a me~ma no des
ümpinho lIo mandato recebido, o qual justa
mente agora eswu cumprindo de modo reli
gioso, apoiando o que reputo a verdade das 
cousas, ou, mesmo de necessidade suprema; 
para a consolidação do systema que fundà
mos. Neste terreno permanecerei, sem du
vida. 

Sr. presidente, passo a tratar, incidente
mente, de um facto que bastante me con
strange. Refiro-me á contingencia triste em 
que se collocou o nosso hORrado collega, o 
nobre almirante Wandenkolk. 

Sabe o Senado que, além do requerimento 
que aqui apresentei pedindo informações ao 
governo sobre a sua prisão, não tomei parte 
em discussão alguma posterior; mas o meu 
silGncio precisa de uma explicação. 

Não estou disposto, e acredito que nenhum 
dos membros desta casa està, a fazer o papel 
di accusador de qualquer dos nossos compa.
nheiros. Ao contrario, eu, como todo o Se
nado, lamento a desgraça em que qualquer 
dos collegas venha a cahir ! 

Com eífeito, ninguem mais do que eu 
sente profundamente, que qualquer delles 
possa ser julgado por actos que o nosso Co
digo Penal repute crimes graves! 

Mas por isto mesmo que estou disposto à. 
cumprir o meu dever, sómente em vista da 
lei, da justiça e da razão dos factos; ou por 
isto mesmo, repito, que não pretendo tomar 
aqui o papel de accusador, é que tenho ad-
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optado o silencio, como boa conducta no caso 
sujeito. 

Cümpra cada um o seu dever, conforme as 
r~ões que lhe forem presentes e ponderantes 
na ~ua consciencia .. 

Entretanto, não obstante ser este o meu 
modo de pensar e de proceder; não obstante 
entender que o silencio não é um meio de 
ag~ravar a sorte de alguem em negocios da 
justiça; noto que, nem para todos esta minha 
conducta é considerada como a mais cor
recta; e til por isso que não fugirei á presente 
explicação. 

Informaram-me que do seio mesmo desta 
casa se mandou dizer pela imprensa, embora 
em nome do proprio orgão de publicidade, 
algma causa com o intuito de mostrar a mi
nha incoherencia de senador. 

E como tenho tambem interesse em ser 
julgado pelo que faço e pelo que digo, mas 
em vista da razão dos proprios factos e da 
minha posição, vou mandar á mesa, em meu 
nome e de outros companheiros, uma decla
ração de voto, para que conste da acta de 
hoje. 

Eil-a: 
« Admira-se uma folha da manhã (Jornal 

do Commercio) de que, entre os senadores que 
rejeitaram, na sessão de bontem, a indicação 
do Sr. Pinheiro Guedes, estivessem os Srs. 
Sa,ldanha Marinho, José Bernardo, RanIino 
Horn e Amaro Cavalcanti. 

Simple~ boa vontade de admirar, porque, 
em verdade, não havia razão para tanto! ... 

O anno passado esses mesmos senadores pe
diram o comparecimento de quatro dos seus 
collegas, que tinham sido presos em suas ca
sas, no seio de suas familias, ou longe do 
theatro de qualquer crime; e, estanlIo aberto 
o Senado, nenhuma informação ou documento 
a respeito havia sido enviado pelo Poder Ex· 
ecutivo, a cuja ordem continuaram eUes pre
sos ou desterrados. 

Hoje, o Sr. Pinheiro Guedes requer a pre
sença do Sr. Wandenkolk, o qual, segundo a 
mensagem que nos fez o Vice-Presidente da 
Republica, e, como é notorio, ll.eixando aqui 
a sua cadeira de senador, livre e espontanea
mente,-publicou um manifesto contra o go
verno da Republica, pegou em armas contra 
o mesmo, e fol preso nestas condições. 

Além de tão patente difi"erença de factos, si 
o Senado acceitasse a indicáção-Pinheiro 
Guedes-teria prejulgado, desde logo, a ques
tão da legalidade da prisão, quanllo esta casa 
justamente solicitou, e espera documentos do 
Sr. Vice-Presidente da Republica para pro
nunciar-se sobre a especie.-Amaro Caval
canti.-Saldanha Marinho.-Jose Bernardo. 
-Raulino Htwn.'» 

Egta declaração, parece-me, Sr. presiden
te, é necessaria, porque os homens publicas 
teem o dever de dar explicações da sua con
dur.ta ao publico, mas este só os deve julgar 
com inteiro conhecimento de causa. 

O SR. ARISTIDES LOBO - Isto é que é cor
recto ; o mais é uma insensatez. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Com os collegas 
do anno passado, votárnos pelo requerimento 
de V. Ex. ; fomos chamadós de anarchistas; 
hoje V. Ex. reputa anarchistas os que vota
ram pela indicação de llOntem. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não chamei 
ninguem de anarchista ; ahi está uma outra 
injustiça, e sem razão de ser. 

Chamei anarchista a quem quer ou prati
ca a anarchia; não está de certo nos intuitos 
de meu honrado collega, nem penso, de ne
nhum outro membro deste Senado. 

Tenho dito. 

o Sr. Lapér - Sr. presidente, S2m 
interferir no debate acel'ca da materia que 
ncabi1 de agitar o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte, como S. Ex. r1isse que do 
seio do:;; que acompanlnmm a indicação apre
sentada hontem nesh casa, partin para a im
prensa a inici;1tiva dél uma noticia publicada 
hoje e contm S. Ex., devo de~.t;]ral' q\le de 
minha parte ab~olutament(~ não hOUI'G o me
nor procedimento a este respeito. 

() SR. AMARO CAVALCA'i'TI-Não me re
feri a V, Ex. Disse q!le tinha partido desta 
cas't. 

O SR. LAPER - :\la~ eu, pela rninh" parte, 
!juflro varrer minha test'1rla '" declaraI' que 
absolutamente não manifestei iJ, pessoa alguma 
relacionada com o Jornal do Cormnercio qual
q uel' opinião a respeito do assumpto. 

S ltisf"aço-me com e:;;tctdeclaraçilo, que equi
vale .. um protesto, p"lo menos em meu nome 
inrlivírlual, pOl'que não estou autorisado a 
lhIlar em nome dos companheiros que vota
ram pela indicação. 

O SR. GENICROSO MARQUES - Pela minha 
parte su bscrevo o protesto. 

O SR. I3K\z CARNEIRO - E eu igualmente. 
Vem á mesa :t seguinte 

Declaração de 'Voto 

Si e8ti v esse mos na C;lsa, hontem, teriamos 
votado contra a indic;lção do Sr. Pinheiro 
Guedes. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893. -
Luiz Delfino. - Esteves Junior. 
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ORDEM DO DIA 

Votação das materins cuja discussão ficou 
encerrada na sessão anterior. 

Procede-te com o seguinte resultado à vo
tação em 3' discussão do projecto substitu
tivo, das commi8sões de finanças e de justiça 
e legislação approvado em 2", á proposição 
da Camara dos Deputados, n. 73, de 1893, 
dispondo sobre emi$são illegal de titulos ao 
portador e sua repressão. 

E' rejeitada a emendn, do Sr. Americo Lobo, 
substitutiva do nrt. IOdo projecto substi
tutivo. 

O SR. AMERICO LOBO (pela ordem) diz que 
as emendas que offereceu ao projecto consti
tuiam um verdadeiro substitutivo. 

O Senado, paI' cinco votos, rejeitou a pri
meira dessas emendas j estão, portanto, pre
judicadas todas as outras. 

Que fique, pois, a responsabilidade, diz o 
orador, dos auctores das emendas ao pro-
jecto. .. 

Cémcluiu requerendo a retirada das suas 
emendas. 

Consultado, o Senado consente na reti
rada. 

São appl'ovadas as seguintes 

Emenda e sub-emenda 

Substitua-se o art. 3° por este: 
Art. 3.° Nenhuma sociedade ou empreza de 

qualquer natureza, nenhum commerciante 
ou individuo de qualquer condição, poderá 
emittir, sem autorisação do Poder Legisla
tivo, notas, bilhetes, fixas, vales, papel ou 
titulo, contendo promessa de p[lgamento em 
dinheiro ao portador, ou com o nome deste 
.ern branco, sob pena de multa do quüdruplo 
do seu valor e de prisão simples por quatro a 
oito mezes. Essas penas recahirão tanto sobre 
o emissor como sobre o portador. 

§ l° Incorrem na mesma penalidade os ad
ministradores das sociedadee que emittirem 
titulos de obrigação (debentures) ao portatlor 
sem os requisitos da, presente lei. 

§ 2° O disposto neste artigo não compre
henrie os recibos e mand:ttos ao portador, 
passados para serem pagos na mesma praça 
em virtude de cautas correntes, comtanto 
que sej am de quantia superior a 100$000. 

Taes recibos e mandatos deverão, todavia, 
ser a presen tados no prazo de tres dias, con
tados das respectivas datas, sob pena de per
der o portador o direito repressi vo contra o 
'passador. -A.. Cavalcanti. 

Substituam-se as ultimas palavras do art. 
3° da emenda por estas : 

A pena ele prisão só recahe sobre o emissor, 
e a de multa,' tanto sobl'e este como sobre o 
portador. -A. Cavalcanti, 

E' approvado a seguinte 

EmeNda 

Substitua-se o art. 5° e seus paragraphos 
por este: 

Art. 5°. No caso de insol \'encia ou liquida
ção de sociedade allonym[t e tl'atando-se do 
resgate das obrigações emittidas (debentur~s) 
é valida a proposta de accordo, que a .res,p61 to 
for acceita. e assiQ'nada por obrlgaclOmstas, 
representando mais de dous terços do debito 
total emittid0.-A. Cavalcanti. 

E' approvada a seguinte emenda additiva 
ao projecto : 

Artigo additivo : 
E' marcado o prazo de seis mezes da pro

mulgação da presente lei, afim de que os ad
ministradores das sociedades anonymas re
sgatem os seus titulos ao portador (debentures) 
que não estiverem nos termos dos arts. 1 ° e 
2°, sob as penas consignadas no art. 13 § l°. 
-A. Cavalcanti. 

O projecto fica sobre a mesa afim de passa
rem por mais uma discussão as emendas oil'e
recidas e approvadas em 3a discussão. 

Vot[t-se em 2& <li~cussão, e é approvada, e 
sendo adoptada, pass,l para 3a , a proposição 
di1 Camara dos Deputados, n. 50, de 1893, 
autorisando o governo a abrir, no corrente 
exercicio, um credito supplementar p[tru v.a
rias obras do Ministel'io da Justiça e NegoClos 
Interiores. . 

Vota-se em 2" discussão, e é approvado, e, 
sendo adoptado, passa para a 3& discussão, o 
pl'ojecto do Senado, n. 33. de 1893, reg.ulando 
a successão dos herdeiros para recebimento 
do montepio militar. 

Vota-se em 3· discussão, e é aj}provada em 
escrutínio secroto, por 27 votos contra 9, e, 
sendo adaptada. vai ser enviada a sancção do 
Sr. Vice-Presidente da Rl3publica, a proposi
ção da Camara dos Deputados, n. 48, de 1893, 
antorisando o governo a conceder ao Dr. João 
Evallg'elista de Castro Cerqueira, lente cathe
dratico ela Faculdade de Medicina da Bahia, 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado. 

Vota-se em 2a discnssão, e é approvado em 
escrutino secreto, por 26 votos contra 12, o 
projecto do Senado, n. 37, de 1893, incluindo 
no calculo do tempo do serviço para a jubila
ção do lente da I<'~culdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, Dr. João Damasceno Peçan ha da 
Silva, o tempo que o mesmo doutor serviu 
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como alumno pensionista do Hospital militar 
e como cirurgião do corpo de saude do oxer 
cito. 

O SR. ELYSEU MARTINS (pela ordem) re
quer dispensa de insterticio pum a 3" dis
cussão do projecto. 

Consultado o Senado concede a dispensa. 
Vota-se em 2" discussilo, e é approvacta em 

escrutino secreto, pOl' 2:{ votos contra 1<4., (', 
sendo adoptada passa, para 3a discusEão a pro
posição da Camara dos Deputa,los, n. 31 de 
1893, transferindo papa Maria Euridice de 
Araujo Neves a pensão que do Estado pel'c,"
bia sua fallecida mãe. 

Vota-se em 3a dbcussão e é approvado, em 
escrutino secreto, por 24 votos contra 14, e, 
sendo adoptado, vaa ser envhdo à Ol1t:·" Ca
mara, indo antes á commi~são de redacção, o 
projecto do Senado, n. 32, dt; 1893, conc,.]
dendo licença por Ilm anno, com o OrdtlDlldo, 
ao juiz substituto seccional de Santa Catharina 
Augusto Netto de Mendon<,~I. 

Segue-se em discussã.o unic}, e é sem rlebate 
approvada a redacção do projécto do Senado, 
n. ,18, de 1893, elevvndo a categoria de ~tl
fandega a mesa de rendas geraes de Caravel
las, no estado dn, Bahia. 

Entr<lm em discussi'ío nnica. com o p~r8cer 
da commíssão de Finnnças, "são fem debate 
rejeitadas, visto não terem ol)tido doi~ terços 
dos votos presentes ;18 emenlbs do Senado á 
proposição da Camara dos ])eputado~, n, la. 
de 1893, fixando as despe7.:1s do Ministerio (bs 
Relações Exterior:os p~lm o exercício de 1894. 
as quaes a mesma C;\l1':Jra não poude da r o seu 
assentimento. 

Estando definitivamente n.pprovada, será 
a proposição opportunamente enviad:, a sunr-

ex-officio para o Supremo Tribunal Federal. 
- A. Cavalcanti. 

Art. Nas attribuiçõ?s do procurador 
geral da Republica, especificadas no art. 22 
do decreto n. 848, cornprehende-se a de pro
moveI' c exercitar a acç 'O publica na defesa 
dos interesses da fazenda nacional, quando 
prejudic,.dos, de qualquer mouo, pela co
brança do impostos inconstitucionaes (lecre
tados peles e:itados.- Generoso Marques.
Manoel Vict01·ino.- Aristides Lobo. 

São successivamente rejeitadas as seguintes 

Emendas 

Art. Nos estados, nos quaes as capitaes 
não forem portos de mar, terão os juizes sec
cinnaes a séde de sua residencia naquella 
cidade - pot'to de mar ..... unico existente, ou 
nn,queIJe mais import<lnte pelo seu movi
mento commercial, ll:tvendo mnis de um. 

Art. Fic;tm Hlter<ld;l~ as disposições dos 
:'rts. U e 358 do citado decreto n. 848.
Da commissão de Justiça e legislação. 

Art. Aos juizes secciúnaes sera abonaria 
<~ quantia de 100$ mensae:! papa pagamento 
do aluguel da cnsa onde devem ter logar as 
nudiencia':> (\ o despncho rIa justiça federal.
Q. Bocayuva. 

Segue·,'> em 2" lliscussã,o, C0m o parecer da 
commissiío de t1cançi1s, a proposição da Ca
mam c!os Deput:ldos T]. 43, de 18fl3, determi
nan(!n que o governo abrirá, desde já, um 
credito ('xtraordim"rio de 1.200:000$ para, dar 
cumprimento à lei n. 120, de 8 üe novembro 
de 1892. 

ção presidencial. O Sr .. Joukixn Catunda - Sr. 
Entram em discussão unica das olflfmdas, presidente, não llie opponho á a(lopção do 

contendo materia nova, otrerecidas e a ppro- projecto. 
vadas em :ia discussão aO projecto do Senado, Entendo, porém, que a lJniii,o deve tornaI' 
n. 5, de 1893, mo:litlc lndo o decreto n. 848 caut,"h1s a l'espeito da:~ qu:tntiils, com que 
de 11 de outubro de Uil80. que rege a orga- sni,si.lh aos estn·ios, qUr) recorrem a sua mu'" 
nisação e processo dajnstiça federal. nifiriencia . 

. Ning~em pedindo a palavra, encerr,,·se a I E' vHrdarle que fi Constituição só tl.utorlsa 
dlscussao. t:1,88 auxilios nos casos de c:damidade publica, 

Procede-se a votação com o seg'uinte resul- c"sos que infelizmünte não estão provados 
tado: quanto aos estados que teem solicitado esses 

São approvadas as seguintes 

Emendas additi1)as 

Art. Aos porteiros e continuos do juizo 
seccional fica m"rcado ordenado annual. 
sendo de 800$ para os pl'imeiros e de 600$ 
para os segundos.- Da commissão de justiça 
li legislaçl1o. 

AI't. Da decisão, que concede a soltura 
$m virtude de habeGs-crJrpus, dá-se o recurso 

favor·es. 
Podtmdo, todavia, acolJtecer que, se com

[lreheuda na expressão - culamidade publica 
- a rleficiencia dos orçamentos ou mesmo a 
necessidade de repartir convenientememte 
entre os amigos alguns recnrsos, e, para que 
a União, prestando os soccorros, a que allude 
o pr\ljecto não seja lezada; par,), que os di
nheiros publicos ~olicitados pelos estados 
tenham appliclção conveniente, parece-me 
que cumpre impôr ou estabelecer condições, 
medlante as quaes se prestem o auxilio rellla.
mado. 
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Accreace ainda que ha estados que teem 
dividas pelas quaes a União se acha obrigada, 
ou é deUas fiadora. Em tal conjunctura, pa
rece mais natural e util que o dinheiro pre
stado pela União, visto que a calamidade pu
blica, no sentido em que a comprehendeu a 
Constituição, não existe, e não nos flagella, 
actualmente, seja antes applicado á extincção 
e resgate das divirJas acima alludidas e pelas 
quaes é responsavel a União; porque, do con
trario, aquellas irão se accumulando com os 
juros vencidos, e mais ~artle, além de SOCCOl'
ros para calamidade publica não existente, 
será ainda preciso fa,zer face a mais esse 
enorme dispendio. 

Portanto oífereço uma emenda no sentido 
indicado. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte , 

Emenda 

Additivo (para ser collocado onde melhor 
convier): 

Artigo. Os estados "uhsidia(los prest:trão 
contas ao Congresso Nacional, por intermedio 
do Poder Executivo da União, das quantias 
despendidas e pagas pOI' este credito. 

Paragrapho. O Ministerio da Fazenaa res
gatará as dividas dos estados, mencionadas 
rio art. l°, si porventura ns houver, n das 
quaes seja a U oião réS pons:n'"el ou fiadora, 
entregando somente o ::;aldo. 

S.R. Sala LIas sflssões, 17 de agosto de 1893. 
-J. Catunda. 

o Sr. An:laro Cava1can:ti pre
cisa dar ligeiras explicações ao Senado sobre 
o assumpto que se discute. O que declarou 
no parecer como si fôra duvida, é em seu 
espirito uma convicção. , 

A União, si tem o direitO', não tem o dever 
de prestar SOCCOrT'OS aos estados para occorrer 
a deficiencia de suas recei tas. 

Uma dus l!rimeiras condições vara que u~n 
estado possa subs:stir autonomicarnente, é 
ter recursos bastantes para apropria despeza, 
sem o que fal1ece-Iho a condição essencial de 
sua mesma existencia. 

Quando o pCll'eCer concluiu por consagmr <t 

proposição da Camara, obedeceu a circum
stancias imperiosas do momento; já não se 
tratava de legislar sobre o fornecimento de 
auxilio pecuniario a cúrtos estados, mas, sim
plesmente de abonar creditos a execução de 
uma lei votada ao tempo em que aprovei
tavam a esses estados as disposições transito
rias da Constitnição. 

Fica assim explicado o voto do orador. Si, 
de hoje em deante, pois, pedir algum estado 

auxilio pecuniario em caso que vão seja o de 
calamidade publica provada, negal-o-ha abso
lutamente. Na hypothese sujeita, porém, e 
em que trata-se de dv,r cumprimento a uma 
lei, julgou-se obrigado a proceder como Sft lê 
no parecer em discussão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussao. 

Procede-se á votação. 
E' approvada a proposição, salvo a emenda 

do Sr. Catunda, que tambem é approvada. 
E' a proposição, assim emendada, adaptada 

para passar á 3" discussão. 
Segue-se elll 2a di:icussão o projecto do Se

dado, n. 41, deste anno, approvando, com 
alterações, o codigo das disposições communs 
ás instituições do ensino superior, decretado 
pelo governo provisorio. 

o Sr. Chri!!!t,iano Ot,t,oni - Não 
venho me oppor ao projecto, mas pedir aos 
seus autores algumas explicações sobre dous 
pontos, a respeito dos quaes tenho duvidas. 

O primeiro é o § 2", que só permitte 
sejam directóres dos estabelecimentos de in
strucção superior os lentes cathedraticos. Que 
possam ser nomeados, comprehendo; mas 
que se excluam todos os que não são ca
thedraticos, não poss@ ver qual a conve
niencia de tal medida. 

O professor jubilado pôde estar inhabili
tado para reger uma cadeira e não para 
o trabalho ele direcção, que é muito diverso, 
e que não obriga a exercicios tão sedentarios. 

Além disto, mesmo fôra da classe, não vejo 
por que não possa um jurisconsulto distincto 
dirigir uma faculdade de direito, ou uma no
tabilidade medica uma faculrlade de medi
cina, sem ser professor, nem cathedratico, 
nem jubilado. 

Não comprehendo, finalmente, a razão de 
interesse publico que preside a semelhante 
disposição 

A minha segunda duvida é a respeito das 
jubilações. 

Pretende-se considerar como factor para as 
jubilações as gratificações de exercicio, o que 
me parece que é contra todas as regras re· 
lativas ás aposentadorias. , 

Tenho duvida sobre estes dous pontos e 
desejaria ser esclarecido. 

o Sr. Virgilio DaIllasio acre
dita que não lhe será difficil solver as 
duvidas suscitadas pelo orador precedente, na 
questão sujeita á deliberação do Senado. O 
honrado senador por Minas Geraes acredita. !lo 
princi pio qua nã,o ha explicação plausivel 
para a exclusão do cargo de director dos in
stitutos de educação superior daquelles que 
não sejam lentes cathedraticos em exercicio 
das respectivas faculdades. 
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Entende, ao demais, que é exorbitante do 
principio regulador das aposeutadorias o que 
conmgra a inclusão da g-ratitiéação corno fa
ctor no calculo da jubilação dos lentes, quando 
se houver de proceder a esta nos termos da 
lei em vigor. 

E' facil, repete, dissipar taes duvid8s. 
A experiencia Im demonstrado a necessi

dade nrgente de um professor em actividade 
para o exercicio do cargo de director. 

Por melhores que sejam as habilitações de 
um advog8do, por exemplo, por mais vastos 
que sejam os seus conhecimento:>, nem por 
isso sera licito esperar que seja elle um dire
ctor perfeitamente habilitado a desempenh:tr
se de suas arduas funcções. E' assim com o 
medico. Ha extraordinaria differença entre 
as habilitações reqllerida~ para o exercicio de 
jurisprudencia ou de medicina e as que se re
querem para a direcção de um estabelecimento 
docente. 

O dírector é o primus inter pares, corno 
presidente da congregação dos lentes, é tam
bem o superintendente do ensino geral. 

A critica, a fisc:llisllção constante das aulas, 
do methodo de instrucção, da moralisação do 
ensino, os relatorios repetidos sobre o movi
mentá geral do estabelecimento competem-lhe 
precipua, si não exclusivamente. 

Semelh'Lnte e tão complexa tarefa segura
mente não póde ser commettida sinão a um 
professor pratico, activo e provecto. 

Eis, por que, accrescenta o orador, apre
sentou ha algum tempo projecto especial sobre 
a materia, podendo adjudicar as funcções de 
directoI' a um dos lentes cathedraticos de 
qualquer faculdtuje, a escolha do governo, 
sobre urna lista triplice eleita pelas congre
gações, como aliás é estylo em paizes cultos, 
notavelmente na Allemanha. 

Tal idéa, tão digna de ser acloptadn, por 
conciliar a sllperintendencia do governo com 
os principios clemocraticos. agora reinantes 
nas universidades cultas da Europa, jaz nos 
limbos do esquecimento, (le envolta com o 
projecto que a ampar:wa. 

Como quer que se}., porém, é manifesto 
que nenhuma razão de ser subsiste pa,ra a 
primeira objecção do Sr. senador p(\r Minas 
Geraes. 

Quanto a segunda, entende o orador que 
poucas palavras bastarão para resolveI-a. 

Sobre tal materia não mais se fez que re
produzir as disposições do codigo de 3 de de
zembro, que no art. 34 dispõe quanto está 
exarado no projécto, com a só excepção relil
tivá á computação no calculo para ajubilação 
das gratificações passJgeiras ou transitarias, 
verdadeiramente de occnsião. 

Antes de terminar, será licito ao orador 
conceder quanto se lê na emenda, que ofIe
rece e redigida pelo Sr. Manoel Victorino e 

que representa a justa homenag-em prestada 
a actuaes directores de faculdades superiores 
que teem, porventura, direito adquirido, 0 
que cumpre respeitar. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1.0 § lo - Depois da palavra
serão - accrescentem-se as palavras :- para 
as futuras nomeações. 

SR.-Manoel Victorino.- Virgilio Damasio. 

o Sr. ]'\.:[anoel Victorino deve 
explicar ao Senado o apoio que prestou, á 
iniciativa que tornou o seu collega n;t questão 
susci tada na Camara dos Deputados, àcerca 
da illegalidade d e algumas das disposições do 
codigo confeccionado por uma commissão no
meada pelo Sr. ministro do interior, afim de 
uniformisar a legislação relativa ás institui
ções do ensino superior. 

A razão do seu apoio a tal iniciativa foi que 
o relatoi' da commissão de orçamento da ou
tra casa impugnou no Orçrtmellto respectivo 
as verbas destinadas ao accrescimo de venci
mentos dos professores, pelas gratificações 
creadas pelo codigo citado; e o orador, tendo 
de ser o relator da commissão do Senado 
nesse orçamento, sentir-se-ha perplexo si 
vier da Camara tal verba votada, porquanto 
impugna tambem a legalidade destes accres
cimos, urna vez que nas <.lisposições contidas 
na autorisação ao governo não S'l dava a elle 
a filculdade de augmentar despezas, mas de 
uniformisar apenas a legislação vigente sobre 
os institutos de ensino superior. 

Entretanto, o ministro creou as grati
ficações ncldicionaes correspondentes aos annos 
de s8rviço de 10 até 30. Tão convencido es· 
tava e esta o orador da illegalidade desse 
ficto, que, tendo llireito, como professor que 
dispõe de mais de 15 annos de serviço, ao ac
crescimo, não o requereu até hoje, esperando 
que o poder Legislativo, ou aCélitasse tnes 
despez8S, 1,')gaJisando-as por disposição ex
pressa por lei terminante, ou repellisse e 
rej~itasse tal reforma, não permittindo a in
clusão da necessaria verba no orçamento. 

A Camara parece que já se pronunciou a 
respeito, votando a verba; mais o orador no 
parecer que tem de dar sobre o orçamento 
do interior, quando elle vier ao senado, pro
porá a suppressão della, caso o Senado não 
tenh:l emittido a sua opinião a respeito, man
tendo o escrnpulo que tambem teve o relator 
da commissão da outra casa, tanto mais que o 
orador, como os seus collegas de commissão, 
é professor de ensino superior e até certo 
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ponto podia ser suspeito de interessado da 
approvação da medida. 

A commissão não qui!. individual mente 
tambem aceitar a responsabili·jade de di
reitos ou vantagen~ de uml1 clas~e. propondo 

. ,a suppressão daquella disposição do codigo; 
sujeita o assumpto [10 Senado, para que este 
legalise a medida ou a rejeite, antos mesmo 
de chegar o orç[1rnento do inte.rior, P?rque 
é melhor discutil-a em urna lei especIal do 
que no orçamento mesmo, para não atrasar 
o seu andamento. ' 

A commissão, pois, vem propor ao Sonado 
a legali:;ação da medida, com certas modi
ficações. 

O honrado sen~dor por Minas referiu-se ao 
exercicio d[1s diredorias pelos cathedraticos. 
E' umn. disposição esta pela qual pugnavam 
as faculdades desde longa data, porque ra
zões de ordem moral exigem que os directo
res sejam tirados do professorado, porque o 
es(:ranho nomo~ldo, desconhencendo a orga
nização das f";1Culdar!es, ~eria um intruso; tal 
nomeaçao seria sempre prejudicial. Demais, 
ha a razão de ordem economica, porque o 
cathedratico que exerce as funcções de di
rector só tem a gratiJicação deste cargo. 

Outra mertirta que a commissão propõe é a 
suppl'essão do ilrt. 319 do codigo, aconselhada 
pelo ministro que. refercI.ldou o ~ecl"eto. de 
consolidação das leiS de lllstl'UCçao publtca, 
para remediar um mal da reforma Benjamin 
Constant, que introduziu no seio das facul
dades quanto indivirJuo recommendaao na oc
casião quiz o Governo Provisoriocollocar bem, 
dando-lhes direitos que as con.:;-regações 
mesmo encamparam depois, não acceitando o 
encarn-o de tisQalisnr os nomeados durante 

" um anno. 
Com isto ficaram prejm!icados os que jil. 

eram substitutos pOI' provas publicas, porque 
continuaram como sub~titutos. O governo re
vogou, por actos seus, f L disposição do art. 
319 do codigo, quo creou o concu~so para os 
substitutos e já elle não tem razao ele ser, 
porque foram nom()ildos lentes cathedraticos 
estranhos que não fiz:êram concur.so e com 
maioria do razão aqllelles substttutos que 
teem concurso para o cargo que occupam 
podem passar sem elle a cathedratico. 

Foram estas as modificações que a com
missão fez, apresentando ú discussão este 
pro,jecto, afim de que se res.olva tamb~m e 
priucipalmento sobre a legal1dade ou Ille
galidade das gratificações addicionaes creadas 
pelo governo. 

Eram as considerações que tinha a fazer, 
embora U111 pouco acanhado em se occupar do 
questões que lhe interessf\m, mas q.ue são 
principalmente o interesse dú cllm~rtmento 
da lei e de uma grande classe. (1lIwto bem, 
muito bem. 

o Sr. Virgílio Dalllasio mni
tou-se ha pouco a responder ás objecções feitas 
pelo illustre senador [lor Minas, suppondo que 
jJodia deixar de estender-se mais longamente 
sobre a tnateria em discussão. 

A razão pela qual a com missão apresentou 
este projecto foi entender eUa que uão podht 
continuar a pratica, até agora havida, de 
um acto do Poder Executivo, por autorisação 
especial do Leg'islativo, constituir lei, como 
aconteceu com os estatutos da Faculdade de 
Medicina em 1854, que j()ram atinai su bsti~ 
tuidos proviooriamente por outros em 1884, 
depois de vigorarem por 30 annos. 

Que!' tambem o orador varrer a sua testada, 
como se diz em linguagem vulgar; não tinha 
os escrupulos que disse ter o seu honrado 
collega pela B'1hia, em primeiro logar porque, 
professor ha 30 annos, tinha ja essa grati
ticação, que continuará a ter, si o acto do go
verno for approvado, desde cinco annos atrás, 
quando completou 25 annos de serviço no 
magisterio. 

E isto pelo regulamento de 1884, que lhe 
dava mesmo um pouco mais do que dá o co
digo de que se tratlJ, creantlo as gratificações 
addiC'ionaes. 

O honrado coUega tem exagero nos seus 
escl'upulos ; e isto o orador explica dizendo 
não ter S. Ex. lido talvez o art. 49 do de
creto que estabeleceu os estatutos para as 
faculdades de medicina, baixado por Benjamin 
Contant no Governo Provisorio, e que era lei. 
Ora, como o regulamento de 22 de novembro 
de 18\]0 da Escola Polytechnica dispunha 
que hD"voria accrescimos, mas não na mesma 
proporção dos estabelee;idos naquelle art. 
47 rtos estatutos das escolas de medicina, e 
como tambem o regulamento de 2 de janeiro 
para os cursos jnridicus continha a mesma 
disposição, o então ministro Sr. João Barba
lho, afim de uniformisar e igualilr o direito e 
aspirações du. classe do magisterio superior, 
mandou que fossem suspensas provisorif\
mente (não Ilerogou) as disposições de lei, 
até que o governo consolidasse o regu!a
meuto. 

Esta idéa foi revalidarb por disposição da 
lei do 30 do dezembro do mesmo anno, a qual 
autorisa o governo a rever e unifOt'misar os 
regulamentos dos institutos de ensino su
perior. 

Assim é que a consolidação feita pelo go
verno aproveitava aos estabelecimentos que 
não g-osavam do accrescimo de vencimentos: 
eUe 'Os creou, mas por outro lado modi
dcou ou diminuiu as despezas que se davam 
com o accrescimo de vencimentos para os que 
contassem 35 ou 40 anHOS de servÍço. 

O orador, por exemplo, que tem 30 annos 
de serviço (J que, na forma do regulamento de 
Benjamin Constant, devia receber mais 50%, 
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só reéeberá 40 %. Isto foi feito no intuito de 
não se augmentar as despezas. 

Mandando pôr em execução a.medida, está 
claro que elIa seria ainda sujeita ao Poder 
Legislativo. . 

E' conveniente, portanto, que o Senado 
converta em lei a autorisação dada ao Ex
ecutivo, caso julgue a medida aceitave!. No 
caso contrario, porém, o orwlorterá a lamen
tar o mal dos outros, mas não o seu, porque 
está no gozo dos 35 %, uesde que completou o 
tempo legal. 

Entende que o governo. servinuo-se de tal 
autorisação votada na lei do orçamento, não 
deve ser tão incriminado, porquo elIe tinha 
realmente o decreto de 10 de janeiro de 1891, 
do Governo Provisorio, com effeito legisla
tivo, o qual só ás faculdades de medicina dava 
o accrescimo de vencimentos depois dos 10 an
nos de serviço. 

Esta medida era adoptadano antigoCollegio 
de D. Pedro II e tem grande utilidade, porque 
o professor, á proporçã,o que vai passando de 
um para outro lustro, vai cam·ando, e é pre
ciso alguma cousa que o estimule a não deixar 
o magisterio. 

Com isto ganha o ensino e ganha o 'fhe
souro : ganha este, porque deixa de pagar a 
um aposentado (J a um profe~sor em exerci cio; 
ganha o ensino, porque o professor novo tem 
de passar por um certo tirocinio, por um 
certo caloirado que não deixa, de ser preju
dicial nos p!'imeiros tempos. (Apoiados.) 

E' o que cumpria ao orador nccrescentar 
sobre a mnteria, ao que já disse o honr:l<io 
collega. (Muito bem, muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discuss'io. 

Annullciada a votação, verifica-se não 11<\
ver mais na casa, numero para deliberar; pro
cede-se á cbamada dos 81'S. senadores que 
compareceram á sessão (45) e deixam de 
responder os Srs. Gil GoulHrt, Thomaz Cruz, 
Nina Ribeiro, Coelho Rodrigues, Elyseu Mar
tins, Catunda, João Cordeiro, Jo;:é Bernardo, 
Oliveira Galvão, Amaro Cavalca,nti, Almeida 
Barreto, Firmino da Si! veira, Rosa Junior, 
Domingos Vicente, Q. Bocayuva, Lapér, Ari~
tides Lobo, Saldanha Marinho, Paranhos, Joa
quim Murtinho, U. do Amaral, Santos An
drade, Generoso .Marques e Raulino Horn (24). 

O SR. 30 SECRETARIO declara que os Sr~. 
Thomaz Cruz, Coelho Rodrigues, Elyseu Mar
tins, José Bernardo, Rosa Junior e Saldanha 
Marinho retiraram-se por incommodados. 

Fica adinda a votação do projecto por 
falta de quorum. 

O Sr. Presidente diz que, estando 
reduzido a menos de um terço o numero de 
senadores presentes. vai levantar a sessão e 
declara. que se acha sobre a mesa, para ser 

discutido na sessão seguinte, depois de im
presso no Diario do Congresso o seguinte 

PARECER 111. 192 - 1893 

Redacçtlo do pro;ectliJ do Senado, n. 32;de.--/-
1893, que concede um anno de licença ao 
bacharel Augusto Netto de Mendonça,jU$~ 
substituto seccional em Santa Catharina. 

o Congr0sso Nacional 1'esol ve : 

i\rt. 1. ° E' concedido ao ]mcharel Augusto 
Netto de Mendonç,t, juiz substituto seccional, 
em Santa Catharina, um anno de lkença,com 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1893. 
- Americo Lobo.- Manoel Barata. 

Em seguida designa para a ordem do dia 
da sessão seguintB : 

Volação em 2& discussão do projecto do Se
nado,n. 41de 1893,approvando,com alterações, 
o corJigo das disposições communs ás institui
ções do ensino supel>ior, decretado pelo Go
verno Provisorio. ' 

Discussão unica da reuacção do projecto do 
Senado, n. 32, de 1893, concedendo um anno 
de licença ao bacharel Augusto Netto de 
Mendonça, juiz seccional em 8anta Cathal'ina j 

Dis(~ussão UI11Ca (!as Gmendas contendo ma
teria, nova, offerecidas e approvadas em 3" 
discussãu ao projecto do Senado. substitutivo 
dft proposição da Camara dos Deputados. n. 73, 
de Hl9:!, dispondo sobre emissão illegal de 
títulos ao porlador e sua repressão; 

2& dissussão do proj ecto do Senado, n. 17, 
de 1893, regulando o aforamento perpetuo; 

2' dita do projecto do Semdo, n. 24, de 
1893, dispondo que 11 approvação no exame 
de madurer.,l, ou o titulo de bacharel em 
sciencias e lettras, dado por instituições dos 
estado"" 011 reconhecidos por elles e organiza
dos em conformidade do regulamento appro
vado pelo d(wreto n. 1194, de 28 de dezembro 
de 1892, habili ta para a matricula nas insti
tuições do ensino superior da ltepublica ; 

3" dita da proposição di1 Camara dos Depu
tados, n. 41, de 1893, autorisando o Poder 
Executivo a mandar contar ao capitão de fra
gata Pedro Nolasco f'ereira da Cunha, como 
de embarque. o tempo em que commandou a 
galeota Quinze de Novembro; 

3" dita do projecto do Senado, n. 30, de 
1893, determinHndo que o governo providen
cie no sentido de ser melhorada a reforma do 
lo tenente da armada Camillo de LeUis e 
Silva; 



SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1893 11 

2a dita da proposição.da camara dos Depu
tados, n. 38, de IS93, concedeildo a D. Leonilla 
Octavina de M.enezes Souza a reversà,l da 
pensão que percebia seu finado marido, ,) ca
pitão do exercito Luiz Francisco de Souza; 

2" dita da proposição do Senado, n. 40, de 
IS93, consUeramlo validos para a matricula 
em qualqurjr estabelecimento de ensino o,fieial 
da Repub1l0il os exames parciaes ou de nmdu
reza, presl,.~dos no Instituto H. Hopke, e con
cedendo ar, diplomas expedidos por es,,:i\, in
stituição as meslUas regalias de que gozam os 
dos estabelecimentos otfieiaes ; 

2' dita da. proposição da Camara dos llepu
tados, n. 26, de 18\13, dech~rando que a 
graduação do posto de tenente-coronel, con
ferida por decreto de 4 de novembro de IS91, 
ao major de infantaria Bmz Abrantes, hoje 
tenente-cOl'onel eífectivo, deve ser conside
rada de 21 de março do mesmo anno ; 

3' dita da proposição da mesma camara, 
n. 125, de lS9~, autorisando o governo D, con
tar, para i~ jubilação de D. Maria Thomazia 
de Oliveira e Silva, peofessom jubilad,t da 
2a escola publICa da freguezia do Engenho 
Velho, o tempo em que serviu como adjunta 
da escola dit fl'eguezitL do Sacramento, sendo 
os vencimentos de accoruo com a tabeUa que 
vigurava <'o tempo de sua jubilação; 

3" dita da proposição ua mesma camara, 
n. 32, de 1893, concedeudo a D. Henrit[ueta 
Carneiro de Mendonça Faure, viuva du Dl'. 
Antiocho tl,)S Santos [<'aure, lente das e~colas 
Militar e Polytechnica, a pensão de 200$ 
mensaes, iucluindo-se o meio soldo que ora 
percebe; 

3" dita ,la proposição (ia mesma camara, 
n. 39, de 1893, prorogando por mais seb me
zem a licdnça concedida ao Dl'. Hee.-ique 
Autrali da Matta e Albuquerque, assiswnte 
de clínica :,ediatrica da Faculdade de I.Iedi
ctali dài Bahia; 

38. dita 110 projecto do Senado, n. ;;7, de 
lS93, inclt;mdo no calculo d(l tempo de ser
viço para:' jubilação do lente da FUCludade 
de Medicina do Rio de Janeiro, Dl'. João 
Damasceno Peçanha da Silva, o tempo em qUtl 
o mesmo doutor serviu como alumllo penSio
nista do Hospital Mintar e como cirurgiào do 
corpo de saude do exercI to. 

Levanta-se'a sessão as 3 horas e 45 minutos 
da tarde. 

---
SENADO 3 - V. IV 

83a SesgaO em 18 ne agOBto de 1893 

PI-esidencia do Sr. Prudente de Moraes 
(vice-presidente) 

SUMN1,~RIO - Ch1.mada - Leitura da acta - EXPE
lllEiyrE - Discur"o do Dr. Monteiro Guede;:o, - Re
querimento do Sr. João Neiva - Votação - ORDEM 
DO DIA - Votaçã., d~ projecto n, 41 - Reqperimento 
tio Sr. t'-05:l Jun: )T - V otacão da redacçao do pro
jecto n, 32 - V GC::tçiio d:ls emendas do .projecto ,sub
~tltutivo á propo~ição n. 73 - D:SCUSR~O do proJecto 
n. 17 - Discurso& dos Srs. Firmino da .silveira e Ame
rico Lobo ~ Vo:etção - Votação do projecto n. 24 
~ Requerimento ,lo Sr. Paranhos - Discursos_ dos 
Srs. Almeid.'l Barteto e Q. Bocayuva - N~meaçao de 
Ual:l. commis;sâ.o - Di.scussão da pJ:.'~posiçao n. ji -
Discurso do Sr. ,J"ão Neiva-Votaçd.o - Votaçao do 
projecto n. 30 - Votação da propvsicão n. 3S - 2' 
discussão do prujecto n. 40 - Discursos dos Srs. 
João Neiva, lv:[annel Vietorino e João Neiva - Emen
da~ - Encerramento da discussão - Adiamento da 
votação. 

Ao meio-dia, comparecem 32 Srs . senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Baena, 
Francisco Machado, Joaquim Sarmento, Nina 
Ribeiro, Ma.noel Barata, Cunha Junior, Go
mensoro, Cruz, Ca.tunda, João Cordeiro,JosQ 
Bernardo, Oliveira. Galvão, Amaro Caval
canti, Almeida Barreto, João Neiva, Fir
mino da. Silveira, JO!tquim Pernambuco, 
Messias de Gusmão, Ruy Barbosa, Manoel 
Victorino, Q. Bocayuva, Braz Carll(üro, Aris
tides Lobo, SaldanlJa Marinho, Joaquim Feli
cio, C. ottoni, Americo Lobo, Joaquim de 
Souza, Pinheiro Guedes, Santos Andrade e 
Raulino Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, d::.-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Elyseu Mi rtins, Rosa Junior, Virgílio 
Damasio, Domhgos Vicente, Laper, Rodri
gues Alves, Silm Canedo, Paranhos, U. do 
Ama,rl\l, Genernso Marques e Luiz Delfino. 

Deixam de ctlmparecer com causa. partici
pada os Srs. JOã'l Pedro, Gil GO'.ilart, Thomaz 
Cruz, Souta Coelho, Coelho Rodrigues, João 
Barbalho, Coelho e Campos, Monteiro de 
Ba.rros, E. \Vandenkolk.Aquilino do Amaral, 
Pinheiro Machado e Julo Frota; e sem causa 
os Srs. Gaspar Drummond, Campos SaUes, 
Joaquim Murtinho, Esteves Junior ti Ramiro 
Barcellos. 

O SR. 3" SECRETARIO (servindo de 1") dá 
conta do seguinte 

EXPEDlENTE 

omcios : 
Dous do 1" secretario da Camara dos 



ANNAES DO S.li1NADO 

aputados, dat<vlos de 17 do corrente, re
lettendo as seguintes 

PROPOSIçõES 

N_ 51 - 1893 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Até que seja transferida a Capital 

Federal e elevado á categoria de estado fe
dera.(Io o Districto Federal, serã.o incluídas no 
orçamento (la receita da União as seguintes 
taxas e impostos: 

1°, taxas Co.e concessões de pennas de agua ; 
2', imposto (le transmissão de propriedade 

:FIO Districw Fe'.:.eral; 
3", imposto de industrias e profissões no 

mesmo districto. 
A receita proveniente destes impostos é 

destinada a occorrer ás despezas com os se
guintes serviços,que revertem no todo ou em 
parte, que ora não lhe pertence, a cargo da 
União: 

a) justiça do Districto Federal; 
b) policia do mesmo districto; 
c) Corpo de Bombeiros; 
d) abastecimento de agua. 
Art. 2.° Bmquanto vigorarem os actuaes 

contractos par:1 os serviços de esgoto e illu
minação, e a f"dministraçiio do Districto Fe
c.eral não puder 3.ssumir a direcção e encargos 
desses serviço~. liquida.ndo as re~pectivas 
contas e pagando ao Thesour'o as despeza3 
por que é re:-..,)onsavel, continuarão a ser 
feito! pelo go "erno federal, por conta das 
rendas municipaes, os mesmos serviços. 

Paragrapho unico. Para iI' occorrendo ás 
(leSpc'zas C"JD. ;'~ses serviços, o governo arre
cac1ará, tamj'e':\ por conta municipalidade, os 
Ílil postos : 

a) de tJ'a~srorte dentro do perimetro do 
Distri, to Fec.ersl; 

b) predial no mesmo distrid,o. 
No fim ,le c~a exercicio (1 Thesouro liqui

dará com a. ::mnicipali,larIe as respectiva" 
cO·lt.as, en:reg,.!1do-lhe o ~aJ0.o que se veri
ficar 

Art. 3 _ ° Pa\',t occorrer ás despnzas com os 
referidos serviçe,s, no corrente eXercicio, é o 
governo autorisado a ilespender : 

Com a illuminação da Capital Federal, no 
2° semestre do mesmo exercicio, a quautia de 
721 :590$, distr:buida pelas seguintes verbas: 
I. Custl io Clt ,Iluminação pu-

úlica. .. .. ....... '. .. 680: 000$000 
lI. Inspecü,ria Geral ca IUuminação: 
Pessoal •.••.••..•• 35:270$000 

Expediente, mate
rial,compra e con
~ervação de appa- ' 
relhos e pequenas 
despezae ........ 5:000$000 

AI ugul da casa _ .. . 1 : 320$00 O 41 : 590$000 
Com o serviço de 6lsgotos (contracto com a'" 

Companhia Cicy Improvements), a quantia. 
strictamente precisa nos termos da disposÍl:ão 
da parte final do art. 8", § 2° da lei n. 2('. de 
30 de dezembro de 1891. 

Art. 4.° Fica igualmente autorisado o peder 
Executivo a despender até á quantia de 
25:000$ com o pessoal extraordinario que tor 
encarregado do exame da escriptUt'ação da 
Sociedade Anonyma do Gaz do Rio de Jancii'O. 

A autorisação constante deste artigo llão 
será limitada pelo prazo do exercicio. 

Art. 5. ° A Inspectoria. Geral da Illuminação 
da Capital Federal terá os empregados n,ar
cados na tabella junta, os quaes perceLerão os 
vencimentos neHa fixados_ 

Art. 6.· Revogam-se as disposições em con
trario. ' 

Camara dos Deputarlos,17 de agosto de 1893. 
-João Lopes, presidente.-Antonio Aze1'fdo, 
l0 secretario.-Thomaz Delfino, 2° secretario. 

Quadro dos empregados que deve ter a 
Inspect;oria Geral da Illuminação da 
capital e dos respectivos vencimento:;: 

Vencimento 
Numero e classe anI1ual 

de o To~:).l 
c ~ 

'"t:: <lo 
t! t! <> 

empregadoli >: 
~ '" ." 

~ ,;: 
t;!; 

1 inspector geral 6:000$ 3:600$ lO:OUO~ 
I engenheiro-aju· 

4:800$ 2:401J$ dante ........ _ 7:':00': 
I engenheiro 2" 

a.1u<'.ante. " _. 4:0008; 2:000$ f, )0' 

I CI ,fl(·.l.ctor ..... 3:)!OO~ 1:6 O~ 4' .1 . 

I secreta rio .. . , ~:OOO:" 1:500$ 4·· .) . 

1 alllanuense ..... 2:400;; 1 :2009' ;:l.;:OV'<; 

I contador ....... 3:200$ 1 :600$ 4:: {)(k: 

7 fiscaes .. _. _ .... 2:400$ 1.500$ 27:.l00 
I continuo ..... " 960$ 480$ 1:440. 
1 servente .. _._. 600$ 300$ '100': -----

~. ,0 .t( .. 
--------------.-----------

Cantara <'.011 DepurJ.los,17cleag,sto co, .~n. 
-Jo';o Lopes, pre~Íf'fnte.-Jntonio AJ 
1° secletario.-Thom". Dp.lfino, 2' secreô" io. 
-A' commissãu de finanças. 
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N.52-1893 

o Cr,ugresso Kacional decreta 
ArtiS'o unico. A reforma do brigadeiro gra-

Ãuad_o JoaquiJl1. Antonio Xavier do Valle sera 
no pm to de general de brigada effectivo, com 
as val;tagens ~o decreto n. 18, de 17 de ou
tubro ,'1.e 1891. a partir da data da presente 
lei; revogalú-se as disposições em con
trario. 

Calilara dos Deputados, 17 de agosto de 1893. 
-Joaci Lopes, presidente.-Antonio Azeredo, 
1° sec"etario. ·,.'Plwm.az Delflno, servin(lo de 
2° secI'etario.-As· commissões de marinha. e 
guerr~, e de fin~,nças. 

Do)r. José Thomaz da Porciuncula, da
tado (8 15 do '.orrente, commnnica,ndo que 
nesta lata rI' ss:müu o exercicio do cargo de 
presk ~ljte de: e~tado do Rio de Janeiro, o 
qual :lavia iMerrompido em 12 de junho ul
timo- -InteÍl':'\do. 

Do '~overnadoi' do estado de Goyaz, datado 
de 31 do mez [lroximo findo, remettendo có
pias cos auto,~raphf)s de leis sob ns 29 a 35 
de 28 .1", julh, (leste anno, decretadas pela 
Cama ,'a dos D(~:JUtados daquelle estado, as 
qllae~. estanào de accordo com o art. 63 da 
Cons! 'tuição Fr('er,.l, promulgou como leis 
do m,smo estaflo.-Archive-se. 

Tel'grammn, expeoido de Curytiba, capital 
do e:'tarlo do Paraná, em 16 do corrente, 
assilL concebi (1.0 : 

Foi hoje "ulemnemente installado o COI1-
gress., LE'gislni v o. 

O l-,rimE'iro v\ce-governa.dor, Dr. Vicentr~ 
Mach LOO, leu a mensagem, na qual aprecia 
os m,tivos que justificam a actual reunião 
do C' ilgre-so »m sessão extraordinaria. 

Pa' a membros da mesa effectiva foram elei
tos; 1 ra,pitão ~Ianoel Jose de Faria e Albu
querl ue, pre"ü1ente ; padre Alberto José Gon
çalve~ e Balduhlo de Almeida Taques, l° e 2· 
vice-;.residentes; José Corrêa de Freitas, 
Dr. (Ictavlo Ferreira do Amaral e Silva, J~sé 
Carvdbo de Oliveira e Arsenio Oonçalves 
Cordt iro, 1",2" 3" e 4° secretario~. - Jose 
CorrL'~, l' secretario.-Inteirado. 

O SR. JoÃo ~ErvA (servindo de 2" secretario) 
declua que não ha pareceres. 

O Sr. Pinheiro Guede@ apesar 
dos feus encommodos de saude vê-se na ne
cessi,!ade de occupar a tribuna pedindo a 
atteJ'ção e benevolencia de seus illustre.s col
lega,~. 

Rf lere-se aind3, á indicação que teve a 
honl'it de apresentar na sessã,o de ante-hon
tem, tendo unicamente por fim pôr termo a 
violencia que soffre o illustre companheiro, 
almirante reformado Wandenkolk. 

Perdoará portanto, todas a~ diatribes que 
quiseram dizer a seu rE'speito, por que sabe 
que os homens não são todos iguaes: tantas 
cabeças quantas sentenças. O espirito nasce 
pequeno, e insignifi,'ante diz o orador, tendo 
origem vil na materia que se organisa; e 
volue, simultaneamente com a materia e 11. 
evolução não é igual para tcldos. Além disto 
o tempo influo I,ositivamente no dessinvolvi
mento do E'spirito, uns vieram de llOntem 
apenas, outrus de tempos remotissimos. 

A pluralidade das existencias é uma ver
dade inconrussa, do alcance de todos que 
quizerem estudar a materia. assim o espirito, 
que, apenas teve duas, tres ou uma pequena 
serie de encarnações, não póde sem duvida 
alguma ter o mesmo grão de dissenvolvi
mento intellpctual e moral que tem outro que 
já foi encarnado diversas vezes. 

Lamenta o orador, que o illustre senador 
pelo Rio Orande do Norte tivesse enxergado 
nas palavras de um orgão dn imprensa of
fensa á, f;ua pessol:l,. Parece-lhl\ que o homem 
não peide abf'olutamente ser offendido, ser 
maculado sinão pelo seu proc;~dimento, pelos 
seus actps: élquelle que proede bem. que 
pauta seos actos de lli:cordo co;u os principios 
de justiça e de direito não pôde ser macu
lado. 

O orgão da imprensa dhtr'ia, por conse
guinte, fez apenas um paralblo entre o pro
cedimento do \Ilusrre senador pelo Rio Grande 
do Norte, nas quest6es vitaes de 10 e 12 de 
ahril e o sen procedimento deixando de votae 
pela indicação que o orador teve a honra dI' 
apresentar. 

Nã,) deseja analysar o modo de votar dos 
seus collega~, porque entende que cada um 
deve votar segun6.0 a sua consciencia e está 
até convenci,i.o que todos que votaram con
tra a sua indicação estão con~cios de que as
sim procedendo prestaram um serviço á pa
tria, 

Lembra que o mesmo orgão !la imprensa 
averbou de inopportuna a sua indicação, no 
entretanto, tardia achou-a o orador por que 
antes <J.eIla, no direito de defender o prestigio 
do Senado, no dever de obrigar os outros po
deres a conterem-se no limite da orbita que 
lhe foi traçada na Constituição, estava à 
mesa do Senado, estavam as cOlllmissões a 
quem incumbe velar pelo respeito do regi
mento, estavam os illustres companheiros de 
representação do victimado, estavam final
mente tantos illustres jurisconsultos que 
honram as· cadeiras do Sena/'o. 

O orador proseguindo, diz, que não tratou 
de discutir a questão porque ell:;t faIlava a 
todas as consciencias. 

Sustentará, no entretanto. que o almirante 
retormado Wanden kOlk, não foi preso em 
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flagrante delicto: é este o seu modo de pensar 
de accordo com o facto. 

Com referencia ás considerações feitas pelo 
seu illustre coUega senador pelo Rio Grande 
do Norte, declara o orador. que, não concor
reu de modo algum para a critica que a tolha 
diaria fez ao seu procedimento. 

O seu objectiv() é todo de concordia, todo de 
paz e quizéra ver todos resolutos a negarem 
pão e agua ao governo que não soubesse le-
8peitar a lei. 

Abundando em outras considerações com 
referencia ao estado de Matto Grosso, o ora
dor termina declarando que não tem absohl.
tamente nenhuma pretenção. Si pudesse ter 
um regimen livre em que verdadeiramente 
se respeitasse o voto; si pudesse mesmo nes
sas condições ir pleitear sua reeleição, con
fessa fi'ancamente que não o faria. 

O Sr. João Neiva diz que, em ou
tubro de 1892, o seu honrada collega por 
Minas Geraes, cujo nome pede licença para 
declinar, o Sr. Americo Lobo, requereu ao 
governo informações sobre as estradas de 
ferro concedidas pela União, e as condições 
em que foram feitas taes concessões, nomea
damente as do prazo para a reversão destas 
estradas. 

Estas informações acabam de chegar ao 
Senado; e na opinião do orador, são de tanta 
utilidade, que lhe parece devem ser publi
cadas no Diario do Congresso e ficarem ahi 
constituindo uma fonte de informações para 
qualquer dos honrados senadores que precise 
dellas. 

Pede, portanto, ao Sr. presidente que con
sulte ao Senado, si consente que estas infor
mações sejam publicadas. 

Consultado, o Senado consente na publi
cação. 

ORDEM DO DIA 

VOTA.ÇÃO DA MATERIA. CUJA. DISCUSSÃ.o FICOU 
ENCERRADA NA SESSÃO ANTERIOR 

Vota-se em 2' discussão e é approvada, 
salvo a emenda dos Srs. Manoel Victorino e 
Virgilio Damasio, additiva ao § 1°, o projecto 
do Senado, n. 41, de 1893, approvando, com 
alterações, o codigo das disposições communs 
ás institUições do ensino superior, decretado 
pelo governo provisorio. 

E' approvada a emenda. 
E' o projeeto, assim emendado, adoptado 

para passar á 3" discussão. 
O SR. ROSA JUNIOR (pela ordem) requer 

diflpensa d~ intersticio para a 3" discussão do 
.projecte. 

Consultado, o Senado concede a dispensa 
pedida,. 

Seglle-se em discussão unica, e é ilem de
bate appruvada, a redacção do projecto do 
Senado, n. 32, de 1893, concedendo um anno 
de licença ao bacharel Augusto Netto de 
Mendonça, juiz seccional em Santa Catha
rina. 

Entram ~m discussão unica e são sem de
bate successivamente approvadas as emendas 
contendo materia nova, offerecidas e appro
vadas e!ll 3" discussão ao projecto (lo Senado, 
substitutivo da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 73, de 1892, dispondo sobre 
emissão illegal de titulos ao portador e sua 
repressão. 

E' o substitutivo, assim emendado, appro
vado em 3" discussão e, sendo adoptado, vae 
ser enviado á Camara dos Deputado$, indo 
antes á commissão de redacção. 

Segue-se em 2'1 discussão, com o parecer 
da commissão de justiça e legislação, o pro
jecto do Senado, n. 17, de 1893, regulando o 
aforam~mto perpetuo. 

O Sr. Firutino da Silveira
Sr. presidente, pedi a palavra para fazer al
gumas considerações sobre o projecto em 
discussão, afim de que os seus illustres auto
res, ou a honrada commissão que sobre eUe 
emittiu parecer, me esclareçam duvidas em 
que até 0 presente labora, o meu espirito. 

O pll;jecto regula o aforamento perpetuo 
e estabelece meios para o emphyteuta e o 
senhorio directo consolidarem, este o domi
nio util, e aquelle o dominio dírecto. 

A' meu ver, Sr. presidente., ou este pro
jecto tenha de regular os fóros existentes, ou 
os que forem constituidos de sua dü.ta em 
deante, é incontestavelmente inconstitucio
nal. 

O Sl{. AMERICO LOBO Não apoiado. 
O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-No l° caso, 

terá effeito retroactivo, e por conseguinte fe
rirá de frente a Constituição da Republica. 

No 2° caso, limitará o Elireito de proprie
dade, que, pela Constituição, é garantido em 
toda sua plenitude. 

Nillguem me dirá, Sr. presidente, que tra
tando-se sómente do dominio directo da pro
priedade, não se trata de propriedade. 

A Constituição, na parte que tratou desta 
materia, não fez distincção de proprieua.de 
plena ou propriedade precaria. 

Além disso, Sr. presidente, este projecto 
ataca a té dos contractos. 

Quando o proprietario afóra um terreno, 
estabelece-se entre eUe e o emphyteuta um 
verdadeiro contracto civil. 

O SR. AMERlCO LOBO-Não ha semelhante 
contracto. 
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o SR. FIRMINO DA SILVEIRA-VOU provar 
a V. Ex. como ha um contracto perfeito e 
acabado. 

O SR. AMERICO LOBO-Digo que não é uso 
esse contracto perpetuo no Brazil. E' até um 
absurdg. Não consta nenhum. 
. O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-PeçO desculpa 
,o meu collega; nós temos lei que rrgula a 
[lateria. 

O SR. AMERICO LOBo-Lei morta, lei abso
leta. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-E' uma lei 
viva, que ainda regula os casos de aforamen
tos. 

Como dizia. a adopção deste projecto irá 
ferir de frente a fé dos contractos. 

No contracto de aforamento, o senhorio di
recto cede o dominio util ao emphyteuta, 
com as condições seguintes: la, de pagar o 
fôro estipulado, e no devido tempo; 2", de 
não transferir esse dominio sem o seu consen
timento e sem o pagamento do laudemio,que, 
quando não é ajustado, a lei fixa em 2 1/2"/0 
sobre o preço da venda. 

Quanto ao emphyteuta, elIe se obriga a pa
gar o fôro ajustado, e a não vender a proprie
dade :Jforada sem o consentimento do pro
prietario directo 

Agora, pergunto ao honrado represen
tante de Minas Geraes: á vista dos termos 
em que se estabelecem os fóros. há ou não 
um contracto perfeito e acabado 1 

A resposta de V. Ex. não póde deixar de 
ser affirmativa. 

O SR. AMERICO LOBO dá um aparte. 
O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-Bem; mas o 

facto é que ha um contracto. 
O SR. AMERICO LOBo-Ha uma es~ravidão. 
O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-Ora, si ha um 

contracto feito e acabado, disse eu no começo, 
a adopção deste projecto ,irá ferir a fé desse 
contracto. 

O SR. LUIZ DELFINo-Esse contracto é nuHo 
por ser excessivamente lesivo a uma das 
partes. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-Não sei onde é 
que está a lesão. 

O SR. CUNHA JUNIOR-O melhor é acabar 
com a emphyteuse. 

O SR. AMERICO LOBo-Apoiado, isso é o que 
quer o projecto. 

Ora, muita vez tambem este terr~no tem 
subido de valor, como acontece nas ~randes 
capitaes ... 

O SR. !\MERICO LOBO-O emphyteuta é que 
lhe dá o valor. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA ... e, pelo 
projecto em discussão, o emphyteuta poderá 
resgatar o dominio directo desse terreno, 
pagando ao proprietario apenas 20 fóros. 

Si o terreno estiver aforado por 4$ annual
mente, segue-se que por 80$ o . emphiteuta 
será proprietario desse dominio directo que 
pertence ao senhorio. 

Mas. pergunto aos nobres autores do pro
jecto: isto não será um esbull~o, uma verda
deira extorsão 1 

Parece-me que a resposta não poderá deixar 
de ser affirmativa. 

O SR. AMERICO LOBO dá um aparte. 
O SR. FIRMINO DA SILVEIVA-Isso era lápara 

Portugal. 
O SR. AMERICO LOBo-Com mais razão para 

o Brazil. 
O SR. FIRMINO DA SILVEIRA - Não, senhor, 

V. Ex. sabe que os alvarás que foram expe
didoi'! para o Brazil são especiaes. 

Por exemplo, o alvará que regula os foros 
da cirlade do Rio de Janeiro é o de 10 de 
abril de 1721 ; este alvará considerou todos 
os emphyteuses, sub-emphyteuses e mais 
arrendamentos de terrenos como perpetuos. 

Foi um aeto de absolutIsmo, é verdade, mas 
V. Ex. comprehende que naquelle tempo, 
8endo o governo absolutoos seus alvarás 
valiam tanto como um projecto de lei discu
tido e votado em um congresso nacional. 

Feitas estas considerações, Sr. presidente, 
espero. como disse, que os illustres autores 
do projecto ou a honrada commissão, quc 
sobre elle emittiu o seu parecer, venham 
esclarecer as duvidas que tenho no meu espi
rito. quanto á sua constitucionalidade. 

A' meu ver elle aulorisa um verdadeiro 
esbulho á propriedade e. como tal, parece-me 
que o Senado não deve dar-lhe o seu conoonti
mento. 

Tenho concluido. (il'Iuito bem.) 

o Sr. AIllerico Lobo sobe á. tri
buna para dar algumas explicações ao orador 
precedente, visto não se achar na casa ne
nllUm dos illustres membros da commissão de 
justiça. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-COmO sabe per- Não hesita em affirmar que, si a Constitui-
feitamente V. Ex., Sr. presidente, os fúros são d.a Republica fosse incompativel com o 
estaheleddos são por demais modicos; muita') presente pro.:ecto seria ella mais adaptavel á 
vez paga-se por um terreno o[1[le está edifi- Chin:! ou a (']ualquer pajz africano, om1.e não 
cada urna grande chacara um fôro, po'" exem-I haja ainda penetrado o sól benefico dacivili~a-
pIo, de 4$ por anno. ção. 
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---------------------------------------------------------------------------
A propriedade não fi um marco de pedra, 

destim,do a afl'rontar os seculos na sua eterna 
immo uilidade. 

Como um prolongamento da pQrsonalidade, 
ella está sujeita á granàe lei da evolução,que 
regula ainda os mais imprescriptiveis direi
tos. 

Nem ha prova mais concludente de seme
lhante asserção do que o exterminio do ele
mento ser'7il na patria. brazileii'a. 

Essa propriedade, queassent: va nfl dirf>ito 
escripto, e que ancorava na íatalidade hi8tO
rica, comba.lio aos golpes da opinião, cedeu á. 
evolução juri(1ica, fiel interprete dos costumes 
e da educação nacional. 

Quando a reacção libera.! ergueu o cóllo, fa
zendo explodir a gloriosa revolução, de 31, 
em nome do nacionalismo, o paiz contemplou 
cheio de enthusiasmo a abolição dos vinculos, 
a que a terra estava presa; e ninguem pre
tendeu que houve~se sido ferida a Constitui
ção, de 24, onile, aliás, se escreveu soure a 
propriedade p;_'eceito identico ao actual e sub· 
sistente na lei republicana. 

A tunica de Ne!'tilus a que a propriedade E'r:;t 
grudada,dilaci'rou-a essa geração 11eroica sem 
que escorressr o sangue ao antigo pacto fun
damental da uação. 

Taes exemplos devem fazer calar as mur
murações actuaei'!, todos os impens~dos escru
pulos, que se levantam ante o projecto como 
uma muralha chineza, argamassada pelo ob
~curantismo, pela tradição e pela immouili
dade. 

A ruina do feur,alismo portu~uez não at
terrou o prop:'ietario,assim como não assusta 
o direito modern0 o soterramento de institui
ções romanas, em que o patrio pmler confun
diu-se quasi com ojus utendi et alJtltendi, ex
pressilo sinistra de legislações barbaras. 

O rrojecto não é sinão uma desappropria
ção legal, tendente a aperl'eiçoar aproprie, 
dade. 

Consagram-o os mais illustl'E's jurisconsul
tos do Bl'azil, e entre estes, o veneranlto sena
dor de Minas o Sr. Felicio dos Santos, o Sr. 
Coelho Rodrigues do Piaul1y e o notavel mes
tre Teixeira de Freitas, cujos, o voto una
nime concluiu pela abolição do aforamento 
perpetuo. 

Nem fôra possivel presumir de tão illus
tres homens de lettras opinião diversa da que 
condemna a emphyteusis perpetua, institui
ção anachronica, aviventada pelos vermes da 
decadencia romana, nascida dos ultimos lam
pejos do genio grego moribundo, fortalecida, 
afinal, pelo kldalismo medieval. 

Nenhuma r,:,zãojuridiclt ou social aconselha 
ao Brazil a cO'1servação de Ulll';' instituição 
parasitaria, d,\ qlle não ha mais p:'oveito a 
kaurir e que é completamente incompativel 
com a civilisação moderna. 

Nillgnem mais pedindo a palavra encerra·se 
a. discussão. 

\';Jta-se e é rt'jeitado o projecto. 
Segue-se, em 2" discussão, com as el:lendas 

additivas, ofl'erecídas no pareé,er da cl,mmis
sio de instrucção publica, e ~ sem debate 
approvado, c@m as emenda8, e sendo a.ssim 
emendado, a'loptado passa. pam a 3,' iscus
são, o project.o do Senado n. 24, de 18(,3, dis
pondo que a approvação no eX;lme de nadu
reza ou o titulo de bachéir, 1 em scÍ( !lcias e 
lettras, dado por instituiçôeil dos est8'lOs, ou 
reconhecidos por elles e orgallisados (!e con
formidade com o regulamento approvido pelo 
decreto n. 1194, de 28 de dezembro dt-\ 1892, 
hctbilita para a matricula nas instituiyões do 
ensino super'ior da Republicu. 

O SR. PARANH(lS (pela onJen~) rE'qr er dis· 
pensa de in tersticio para a 3' discl >são do 
projecto. 

Consultad", o Senado concede a dL'pensa.. 
O SR. ALMEIDA R\RRETO (p!:lfl orden,) -Sr. 

presidente, acabo de ser sorprehendi lo pela 
d,010r030' noticia do passamento do _Ilustre 
rllllreclwJ 80rreia da Camara, o Visccnde de 
Pelotas. 

Citar o nome desse notavel Lrazileiro vale 
o lllesmo que escrever-lhe o elogio. E' ainda 
recente a memoria de seus inapreciaveis ser
viços á causa da patria. Nos campos de bata
lha defendeu com brilho inexcedivel a honra 
da nação; nos conselhos ltfl governo ;Jrestou 
serviços inolvidaveis ; mes,no no Senado a 
lembrança do seu nome e fama não ,;e apa
garão jámais dos annaes gloriosos do Brazil. 

Requeiro, pois, lLO Senado, que ló,nce na 
acta da sessão de hoje, um voto d,~ pezar 
pela morte do varão distincto, e que é', patria 
deplora com sentimento unanime. ( Muito 
bem. ; muito bem.) 

E' unanimemente approvado o r~quel'i
meiito. 

O SR.. Q. BOCAYUVA (pela ordem)-:;r. pre
sidente, era eífectivamente ao meu llonrado 
collega, senador pela FarahY'Ja e um dos re
pl'esent:tute;; do nosso glorioso exerc to, que 
cabia du direito a preíerenc,[, no u o desta 
triuuna, para pedir ao Senado que Íllserisse 
na acta dos nossos trabalhos um 'Joto de 
pezar pelO f'allecimento do illustre m.1rechal 
Corrêa da Camara. 

Acredito ser o inteprete doI'! sentimentos 
do Sena.do e de toda a na.ção brazileira, con
siderando que o fa.llecimento deste beneme
rito cid<tdii:o, illustre e patr'ota, constitue 
;J.ssumpto de luto nacional. (ijJOiados Jeraes.) 

A reliwancia de seus servi(",,, nn, r'1Z e na 
guerra, tão nobremen te poot3, em relr vo pelo 
meu hoaraào collega, senador Dela Pa'a,hyua, 
impõe-se efl'Ectivamente á cnasciencí. de to
dos os brazileiros e creio que na gra.tidão 
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na:ion:tl será tão immo~redoura quanto será 
a wmbrança de seus serviços em defesa da 
h"dr:1 e da integridade da' patria. (Apolados 
ge'~aes.) 

Oreio que assim considerando dignamente 
a magnitude do facto, o Senado republicano 
co 'responderia bem a,o sentimento da nação 
brazileira, salientando ainda por um novo 
ac",o de sua homenagem ao iilustre guerreiro, 
Cli ;,. fé de officio será considerada menos uma 
re:«.ção de netaveis serviços do que uma 
pa,~'in3, de honra onde se reflictam perpetua~ 
m llte as glorias imarcessiveis, conquistadas 
Pt,'o exercito braz leiro nas camfJanhas em 
qi.~ fie tem encontrado. (Muito bem.) 

:;olicito, portanto, do Senado que se digne 
ae:;enttr igualmente no requerimento que 
lb'l vou fazer: ode que o Sr, presidente no
ill'lie uma commissão para, representando o 
Se,lado, acompanhar os despojos mortaes do 
iH 'lstre cidadão. (Muito bem; muito bem.) 

E' approvado O requerimento. 
O SR. PRESIDENTE nomeia para a commis~ 

são os Srs. Q. Bocayuva, Almeida Barreto e 
Oliveira Ga1vão. 

3egue~se em 3" discussão a proposição da 
Cf"mara dos Deputados, n. 41, deste anno, 
al!torisando o Poder Executivo a mandar 
contar ao capitão de fragata Pedro Nolasco 
P0reira da Cunha, como de embarque, o tempo 
el:1 qp-e commandou a galeota Quinze de 
A:Jvcmbro. 

o Sr. João Neiva-Sr. presidente, 
p' ,uco tenho a dizer com relação ao assumpto 
d,' que se trata, e si não fôra o facto de na 
2" discussão ter havido grande numero de 
v,tos contra a proposição que se discute, não 
v,ria certamente á tl'ibuna. 

O ol'ficial de que se trata, reclama contra 
D'na injustiça de que foi victima por occasião 
da proclamação da Republica, quando com
mandava a galeota imperial. Entretanto, o 
Ministerio da Marinha, por aviso de 3 de te
verpir'o de 1891, ma.ndou que aquella gnleota 
p,Lssasse a denominar-se Quinze de Novembro' 
e nesse sentido o ajudante-general da armad~ 
p.!blicou a ordem do dia n. 29. que diz o 
seguirlte (lê): 

« A galeota Quinze de Novembro' fica desde 
já incorpors.da á divÍ:,;ào dos cruzadores da 
esq uadra; seu distinctivo será o de n. 52 dos 
navios de guerra da armada.-Balthazar da 
Silveira, ajudante-general da armada.» 

Ora, desde que em fevereiro de 1891, essa 
~aleota passou a fazer parte dos cruzadores 
da esquadra. é justo que o seu commandante 
conte o tempo do embarque. 

Ultimamente esse navio já não tem mais o 
nome de galeota, chama-se-hiate Quinze de 
,No'IJembro. 

Creio, portanto, que houve equivoco ou 
egquecimento por parte dos llOnrs.dos collegas 
que votaram contra esta proposição. 

O navio alludido tem ho.Je até guarnição 
d3 marinheiros, tem commanda.nte militar 
com o seu immediato, etc. 

Eis quanto occorre lembrar em favor do 
peticionario. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussão. 

Vota-se, em escrutinio sec"eto, e é a pro
posiçao approvada por 27 v.)tos,contra 5 e, 
sendo adoptada, vae ser em'iada á sancção 
presidencial. 

Segue-se em 3° discussão e é sem debate 
approvado em escrutinio secreto por 22 votos 
contra !O, e sendo adoptado vae ser enviado 
á Camara rios Dep'ltados, indo antes á com
missão de redacção, o projccto d0 Senado, 
n. 30, de 1893, determinando que o governo 
providencie no sentido de ser melhorada a 
reforma do lo tenente da armada Camillo de 
Lellis e Silva. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer 
das commissões de marinha e guerra e de 
finanças, e é sem debate rejeitada, em escru
tinio secreto por 18 votos contra 15 e vae ser 
devolvida á Camara dos Depmados com a com
municaçã.o do occorrido, a pruposição da 
mesma camara n. 38, de 1893, concedendo a 
D Leonilla Octavina de Menezes Souza. a 
reversão da pensão que percebia seu finado 
marido, o capitão do exerci1,O Luiz Francisco 
de Souza. 

Segue-se em 2" discussão. o art. lodo pro
jecto do Senado n. 40, de 1893, considerando 
validos para a matricula em qualquer esta
belecimento do ensino officlctl da Republica. 
os examns parciaes ou de madureza presta
dos no Ingtituto H. Kopke, e concedendo aos 
diplomas expedidos pore~,;a illstituiç:to as 
mesmas regalias de que g,"am os dos esta
belecimentos officiaes (offorecido pela com
missãode instrucção publicit). 

o Sr. João Neiva-Julga que 
falt.am medidas complementare;; para se con
ceder tal favor a um instituto particular. 

Não vê no projecto faIlar-se na fiscalisação 
por parte do governo ou de a.!guma commis
são. 

E' um privilegio especial que se dá a esse 
instituto, cujo chefe ou cujo dono aliás me
rece toda a consideração como ]Im dos pri
me ir08 preceptores do Rio de Janeiro. 

O illustre pae deste senhor foi um educa
dor emerito e dedicou-se especialmente á 
educação da mocidade. 

O seu maior prazer, o seu gosto maior era 
ver-se cercado de meninos, educando-os. 

O SR. GOXENSORO - Apoiado. 
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o SR. JOÃO NEIVA - Pergunta: o filho 
estará nessas condições 1 

Não tem a honra de conheceI-o. 
O SR. GOMENSORO - Perfeitamente. 
O SR. JOÃo NEIVA - O projecto cerca de 

garantias os exames prestados no instituto 
dirigido por e~te cidadão, afim de transfor
maI-o em um instituto destinado a preparar 
alumnos para os cursos superiores do en
sino. 

Qual é 11. fiscalisação ? A honrada commis
são tira.ndo ao orador esta" duvidas, con
quistará. o seu voto. 

o Sr. Manoel Viet;orino pensa 
que o honrado senador pela Parahyba encarou 
o assumpto justamente sob o DSpectO que 
mais póde despertar a confiança e a acquies
cencia do Senado em relação á proposta que 
lhe foi feita. 

Os autores do projecto não o apresenta
riam si não conhecessem o ITerito especialís
simo da pessoa. a quem vae sur conferida pela 
primeira vez neste pajz o encargo de substi
tuir as instituições otIlciaes do ensino. 

Deve o Senado recordar-se de que no anno 
passado foi approvado pelas duas casas do 
Congresso um projecto de lei '1ue não mereceu 
a sancção do Poder Execudvo e que não 
obteve depois os dous terços de votos; este 
projecto confiava aos institutos particulares 
de ensino o encargo de distribuir o ensino se
cundario, gosando, mediante condições estipu
ladas, das regalias das instituiçõos officiaes 
de ensino. 

As razões da nãosancção e da não susten· 
tação do voto primitivo do Congresso foram 
estas: que não nos achavam os em condições 
de confiar a institutos particulares essa ta
refa, que seria a anarchia do ensino, e mais 
do que isto, seria confiar ao mercantílismc; da 
instrucção uma tarefa que S0 caberia á fisca
lisação, ao dever ou competeücia creada pelo 
Estado e seus institutos. 

Ora, todos os que se interefcsam pel!' causa 
do ensino comprehendem que o unico obje
ctivo era o de confiar á iniciativa particular 
o desenvolvimento do ensino; objectivo aliás 
ambicionado por todos os pOV·1S cultos e posto 
em pratica na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. 

Infelizmente não estamos habilitados para 
isto; mas o indtituto creado pelo Sr. -Küpl,e 
acha-se em condições especiaes; o seu fun
dador tem sido o homem mais convicto e mais 
enthusiasta em materh de de'lenvolvimento e 
progresso na pedagogia e en :ino moderno; é 
um verdadeiro apostolo do euino moderno e 
tem-se dedicado exclusivamellte a essa tarefa 
quer em S. Paulo, quer nesta capital, onde 
creou um externato modelo (O Sr. Kõpke é 

contrario aos internatos) ; tem sido taxado de 
utopista e ideologo nesta materia, mas póde 
convencer-se do contrario quem quizer vbitar 
o seu instituto, frequentado por um grande 
numero de alumnos e resistindo á feição 
de mercancia que tem em g~ral os col
legios. 

E' esta a razão pela qual a protecção official 
é indispensavel, afim de assegurar uma ini
cia.tiva fecunda e feliz. 

A commissão de instrucção p,ublica não 
acceitaria tal encargo si não tives3e de visu 
veritlcado o progresso do Instituto Kopke. 

O honrado senador pela Parahyba disse, 
porém, que não haviam sido incluidos no pro
.iecto os meios de fiscalisação indispensavel 
por I)arte do governo; pois bem, esses meios 
estão aUi expressos e são muitl.l mais rigo
rosos do que os que foram creados pelo de
creto do govorno provisorio, que confiou aos 
institutos dos estados ou por elle8 reconhe
cido~ o ensino secundario. 

A íiscalisação creada pelo projecto é exer
cida oor um jury que emitte o sel1 voto, que 
julga das h.·I.bilitações dos alumn08 ; este jury 
é composto de extranhos ao pufessorado, 
mas :la um professor que interrog", por estar 
mais familiarisado com o methodo de ensino 
QO iLstituto, como simples intermediario. 

Esj;e systema está consagrado e"u diversos 
paizes e é o mais moderno meiu de fiscali
sação em estabelecimentos de ensino. 

Demais, o projecto admitte para um insti
tuto particular adeantado e bem dirigido 
aquillo que os estados poderão conceder a 
outros es tabelecim~ntos particulares, tendo 
passado ainda hoje nesta casa, em 2' discussão 
um projeeto neste sentido. 

@ Senado não deve irnpedil' esta tentativa. 
que se acha cercada das maiores garantias. 

Dá-se mesmo a circumstancia, que milita 
pnrticularmente em favor da inst~tuição, de 
não ~er eUa hoje particular pro'Priamente, 
porquanto a associação que a fundou re
nunciou aos seus ca.pitaes, creou um patri
monio (cuja escriptura vem junto á petição) 
a favor do instituto, de uso e goso publico e 
que revel'terá ao municipio caso a associação 
se dissolva. 

O Senado devia mesmo votar o projecto 
corno um incentivo para que se multipliquem 
taes instituições, vasadas nos moldes das que 
tem 3, Inglatterra e os Estados Uniilos. 

Combate o orador o parcellamenco do en
sino, defendendo o exame de madureza como 
uma neces"idade, como o resultado de uma 
orgallisação harmonica, que obrig8 o alumno 
a rF)etil' as disciplinas gradati> amente de 
mode a ter no ultimo anno o ensipo integral 
do cur'so secundario. .. 

Os exames parcellados são um abuso e um 
grande prejuizo para a instrucção geral dos 
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alumnoB, e o orador vae, pois, propor por 
meio de l:ma emenda a suppressão das pa
lavras -, Exames parciaes - só ficando o 
exame de madureza. 

Uma. ortra. emenda que apresenta é a que 
manda a ~crescentar a pala vra-actualm ~nte 
depois da3 do projecto-disciplin!!s exigidas, 
afim de q'le, deante das instancias dos alum
nos que nclamam a diminuição de taes dis
ciplinas, t) Senado e a Cama.ra não sejam le
vadoi a r<lduzir o programma. 

Outra emenda. ainda vae apresentar o 
orador ao paragrapho unico do art. 2", obri
gando os ,~rtificad06 dos exames do instituto 
ás taxas que pagam os outros. 

O que o orador pede para o Instituto 
Kopke não é um favor particular, em vir
tude mesmo da lei que e Senado votou em o 
anno passado e que não foi saccitmada. O que 
está em jügo é a sciencia moderna do ensino, 
é a or ien' ação nova da pedagogia, é o esti
mu�o para que taes instituições sigam este 
novo methodo. 

Só assim teremos um meio de revolucionar 
a educação popular e dar aos cidadãos os 
meias de desempenhar as funcções elevadissi
mas qee a Republica confla.r a qualquer de 
seus filhos. (Muito bem.) 

Vem á mesa as seguintes 

Emendas 

Ao art. 10-Supprimam-se as palavra~: 
parciaes ou. 

Ao art. 2°-Depois da.s palavras :-não só 
mantenhL o-accrescente-se : -seu. 

Depois ,las JI<11avras-disciplinas exigidas
accrescen ,e-se :-actualmente. 

Ao art. 2° paragrapllO unico, substitua-se 
por: 

§ 1. ° O •. commissarios,de que trata o artigo 
2° ,serão eleitos pelas congregações em virtude 
de requerimente do director do instituto aos 
directo re.; das faculdades. 

§ 2.· Pelos commissarios das congregações 
lhes serãc, apresentados relatorias, n03 quacE, 
além de expor a sua opinião minuciosa sobre 
as condiçlíes do ensino, processo dos exames 
e o resultado das provas, exhibirão a rela
ção dos examinandos, que, segundo o ~eu 
juizo, tenham dado provas completas de sua 
habilitação e sómente estes serão considera
dos habilit;J.dos pela respectiva faculdade 

§ 3 _ o Desta relação en tregarão os commis
sarios du-)licata ao direcior doestabelf,)cimento 
para expc'dição dos certificados dos exami
nandos atsim julgados hallilitado~. 

§ 4, ° D'ls relatorios, a que se refere o § 2", 
e cuja pUlllicação será feita por conta do in
stituto. serão enviados exemplar('s ao ~over
no para os efflíitos do art. 3.° 

SENADO 4 - v. IV 

§ 5.· Os certificados e diplomas expedidos 
em virtude destas disposiçães, ficam sujeitos 
ás taxas em vigor.-Manoel Victorino 

São lidas, sendo apoiadas, e posta em dis
cussão a relativa ao art. l°, ficando a outra. 
para ~er opportuname:nte apoiada. 

o §re João Neivn crê ter con-
8eguido os seus intuitos; era que um pro
fissional respeitado por todo o Senado viesse 
esclarecer o assumpto com a. sua palaTra 
autorisada. Não negou o orador a capacidade 
do funda(l.or deste instituto; quiz simples
mente provocar o debate para que este pro
jecto não passa.sse sem discussão. 

O honrad.o senador pela Bahia, membro da 
commissão de infltrucção publica, acabou de 
apresentar algumas emendas, que, segundo 
parece, completam o pensamento da commis
são e contem alguma5 medidas que cOllvem 
sejam tomadas em consideração_ 

Agora pede o orac.or licença á. honrada 
commissão para apresentar tambem uma pe
quena emenda. A éommissão não disse quem 
retribuiria os commissarios el&itos pela Con
gregação; e o orador não faz injustiça ao 
magisterio, dizemlo ao Senado que a retri
buição é uma. grande cousa, 

Viu-se aqui no anno passado, quando votou
se a lei de incompatibilidades, que muitas 
cadeiras fi(~al'am vagas em diversos institutos, 
porque os nomea.dos para substituirem os 
lentes cathedraticos, desde que não tinham 
vencimentos, deixavam de ser frequentes nes
tas cadeiras. O honrado senador, porém, não 
fez nenhuma referencia a isto. 

Os fi~caes destes exames são effectivamente 
os mlilmbros da congregação, eleitos per eUa, 
mas sem retribUição, pelo menos por ora; 
não sabe mesmo si sera preciso para o futuro. 
A sua emenda, pois, attende. á capacidade do 
Sr. Kopke e é a maior prova de consid<lração 
que o orador póde dar ao mesmo senhor, 
fundador do instituto que tem seu nome. 
Realmente elIe tem consumido toda a sua 
vida nisto, e mostra-se mais que habilitado. 

Nomeaôo professor de geographiae historia, 
como consta aqui de uma carta imperial, 
a,:signada pelo Sr. Francisco Antunes Ma
ciel, quando ministro do imperio, deixou sua 
cadeira p:'ra collocar-se no externato. 

VÍlHe mal collocado aUi e preferIU cercar
)ie de seus alumnos. 

Chama o orador a attenção do Senado para 
o modo porque elIe organisou o instituto. 

Formou uma sociedac.e com o capital de 
120:(,00$, mas os accionistas não te em direito 
algum. 

Diz o art. 3° (lê) : 
« Este fim será levado a e:l'reito por meio 

dos seguintes recursos: 
1°, as entra(las realisadas na importancia 
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de 120:000:1; pelos accioniistas da Assaciação 
Anonyma Instituto Kõpke, os quaes abrem 
mão de torto direito sobre as respectivas en
tradas, em favor do patrimonio da associação, 
etc. » 

O art. 16 diz: 
c O prazo de duração da associação será in· 

determinado; caso, porem, esta verba, por 
qualquer motivo a dissolver·se, passarão o 
seu mater'ial e o patrimonio que nessa occa
sião lhe pertencerem, á propriedade do muni· 
éipio de sua sede.» 

Ora, um homem que faz isto, realmente 
não é um homem que vae ensinar por mer
cantilismo ; e um homem dedicado ao ensino. 

Parece, portanto, que o favor, que aliás e 
muito grande, deve ser feito ao individuo 
nestas condições, e não simplesmente ao insti· 
tuto. 

Si o Sr. Kopke ficar impossibilitado de 
reger o instituto, necessariamente virá elIe 
pela agua abaixo; os seus fins não serão rea· 
lisados. Está justificada a emelllta e destrui da 
qualquer impressão que o meu pedido de in· 
formação possa suscitar. (Muito bem.) 

E' lida, apoiada e será oportunamente dis
cutida. a seguinte 

Emenda 

O ia vor concedido por esta lei cessará 
quando, alem das condições definidas no 
art. 3°, falIecer ou deixar a direcção do in
stituto o Sr. João Kopke, seu fundador. 

S. R.-Sala das sessões, 18 de agosto d1 
l893.-João Neiva. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Segue-se em 2" discussão o art. 2". 
E' apoiada e posta conjunctamente em dis

cussão, a qual encerra-se sem debate. 
Entram successivamente em discussão, a 

qual encerra-se sem debate, os arts. 3' e 4° 
do projecto. 

E' posta em discussão, a qual encerra-se 
sem debate, a emenda do Sr. João Neiva. 

A votação fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE designa para ordem do 

dia da sessão seguinte: 
Votação em 2" discussão do projecto do Se

nado, n. 40, de 1893, considerando validos 
para a matricula em qualquer estabeleci
mento de ensino offieial da Republica os exa· 
mes pardaes ou de ma.dureza, prestados no 
Instituto H. Kopke, e concedendo aos diplo
mas expedidos por essa instituição a,s mesmas 

regalias de que gosam os dos estabelecimen
tos offlciaes ; 

3" discussão do projecto do Senado, n. 41, 
de 1893, approvando, com alterações, o co
digo das disposições communs ás instituições 
do ensino superior; 

3a dita do projecto do Senado, n. 24, de 
1893, dispondo que a approvação no exame 
de madureza ou o titulo de bacharel em scien· 
cias e lettras, dado por instituições dos esta· 
dos, ou reconhecidos por elIes e organisados 
em conformidade do rogulamehto approvado 
pelo decreto n. Il94, de 28 de dezembro de 
1892, habilita para a matricula nas iniOtitui
ções do ensino superior da Republica; 

2" dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 25, de 1893, declarando que a gra
duação do posto de tenente·coronel, conferida, 
por decreto de.( de novembro de 18~1, ao 
major de infantaria Braz Abrantes, hOJe te
nente·coronel eífectivo. deve ser considerada 
de 21 de março do mesmo anno ; 

3" dita da proposição da mesma camara, 
n. 125, de 1892, autorisando o governo a 
contar, para a jubilação de D. Maria Tho
mazia de Oliveira e Silva, profes~ora jubi
lada da 2" escola publica da freguezia do 
Engenho Velho, o tempo em que serviu como 
adjunta da escola da freguezia do Sacramento, 
sendo os vencimentos de accordo com a ta
beIla que vigorava ao tempo de sua jubila
ção; 

3' dita da proposição da mesma camara, 
n. 32, de 1893, concedendo a D. Henriqueta 
Carneiro de Mendonça Faure, viuva do Dr. 
Antiocho dos Santos Faure, lente das escolas 
Militar e Polytectmica, a pensão de 20Q$ men
saes, incluindo-se o meio-soldo que ora per
cebe; 

3" dita da proposição da mesma camara, 
n. 39 de 1893, prorogando por mais seis 
mezes a licença concedida ao Dr. Henrique 
Autran da Mattil e Albuquerque, aisistente 
de clínica pediatrica da Faculdade da Bahia; 

3' dita do prejecto do Senado, n. 37 de 
1893, incluindo no calculo do tempo de ser
viço para a jubilação do lente da. Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João Da
masceno Peçanha da Silva, o tempo que o 
mesmo doutor serviu como alumno pensio
nista do hospital militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exerci to. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
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84 a sess[O em 19 de agosto de lSj3 

Presidencia do Sr. Pl'udente de Moraes 
( Vice-presidente) 

SU~fMA RIO - Chamada - Lei~ur" da acta - EXPE
DIENTE - Pnl"eeer - Discurso do Sr'. ~lanoel VlCto
rino _ Mensagem - OROEM no DIA -Votação do pro
jacto n. 40 de 1893 - 3,' disCllssão do prnjecto n. 41 
__ Discurso do Rr. Rosa Junior - Emenda - Dis· 
cursos dos Srs. Virgilio Damasio, l\Ianoel Victorino 
e C. Oltoni - Emend" - DiscurRo do Sr. Virgllio 
Damasio - En!:'erramonto da discussão - Cha:1l<"lda 
Adiamento da votação - Encerramento dfL discussão 
do projacto n. 2'. e das proposic<'íes ns. 26.125 e 32-
Adiamento da votncão - Observações do Sr, p,'esi
dente - Ordem do dia 21. 

Ao meio Macomparecem 35 Srs.senadores, a 
saber: Pru0ente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Thomaz Cruz,Joaquim Sarmen
tO,Nina Ribeiro,Manoel Barata,Cunha Junior, 
Cruz, CatunCa, João Cordeiro, José Bernardo, 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, João 
Neiv3., Firmino (la Silveira, Joaquim Per
nambuco. Messias de Gusmão, Rosa Junior, 
Manoel VictoriRo, Q. Bocayuva, Braz Car
neiro, Aristicles Lobo. Saldanha Marinho, 
Joaquim Filicio, C. Ottoni, Americo Lobo, 
Rodrigues Alves, Joaquim de :Souza, Silva 
Canedo, Paranhos, U. do Amaral, Santos 
Andrade, Raulino Horn e Luiz Delfino. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão, e não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a llCta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Francisco Machado, João Barbalh'l, Gas
par Drummond, Virgílio Damasio, Domingos 
Vicente, Laper e Esteves Junior. 

Deixam de comparecer com causa parteci
padaos Srs. João Pedro, Souza Coelho, Go
mensoro, Coelho Rodrigues, Elyseu Martins, 
Oliveira Galvão, Coelho e Campos, Monteiro 
de Barros, E. Wandenkolk, Aquilino do 
Amaral, Pinheiro Machado e Julio Frota; e 
sem causa partecipada os Srs. Ruy Barbosa, 
Campos SaUes, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, Generoso Marques e Ramiro Bar
cellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Souza, viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio 
Ferreira de Souza, ser-Ihe-ha paga desde a 
data do fallecimento de seu marido; revoga
das as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, IS de agosto de IS93. 
-Arthur Cezar Rios, vice-presidente.-AI'I
tonio Azeredo, l° secretario.-Antonio Borges 
de Athayde Junior, 2° secretario.-A' com
missão de finanças. 

N. 54, de 1893-0 Congresso NaciEmal de
ereta: 

Art. I ° As disposições do decreto legisla
tivo n. IS, de 17 de outubro de IS91, ficam 
extensivas a todo sos officiaes do exercito re
formados de accordo com o decreto n. 193 A 
de 30 de janeiro de IS90, voluntaria ou com
pulsoriamente, antes da sua promulgação. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, IS de agotso de 
IS93.-Arthur Cezar Rios, vice-presidente. 
-Antonio Azeredo, l° secretario.- Antonio 
Borges de Atgayde Junior, 2° secretario.-A' 
com missão de marinha e guerra. 

N. 55 - 1893 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' approvado o decreto n. 1167, 

de 17 <le dezembro de IS92, com as modifica
ções constantes desta lei e assim consoli
dado. 

Art. 2° E' autol'isada a fusão, por maioria 
de votos, nas respectivas assombléas de accio
nistas, do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, de
nominando-se o novo instituto-Banco da Re
publica do Brazil. 

Art. 3° O capital do banco é limitado á 
quantia de 190.000:000$, devendo ser redu
zido no prazo de 12 mezea a 150.000:000$, 
pelo recebimento e amortisação de novas ac
ções em pagamento de dividas, para o que 
fica autorisado. O prazo da duração do banco 
e de 60 annos. 

Art. 4° Fica extincta a faculdade emissora 
do Banco da Republica ao qual, nos termos do 
art. 4° do decreto de 7 de dezembro de lS90, 
foram incorporados os privilegios dos demais 
bancos emissores, ficando igualmente extincto 
o direito de emissão do Banco de Credito Po-

Officios: pular, creado pelo decreto de 23 de dezembro 
Cinco, do lo secretario da Camara dQS De- de IS90. 

putados, datados de IS do conente, remet- Art. 5° Para execução do decreto de 17 de 
tendo as seguintes propoiOições Ilezembro de IS92, na parte que providencia 
. N. 53, de IS93-0 Congresso Nacional de-I sobre a unidade da emissão bancaria, é o go
creta: verno autorisado a entrar em accordo com os 

Art. unico. A pensão de 120$ mensaes, diversos bancos emissores, para transferen
concedida a D. Maria Augusta Ferreira de cia de suas emissões e respectivos lastros, no 
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sentido de indemnisal-os por conta dos re
cursos, destinados á constituição do fundo de 
garantia, das vantagens e direitos que lhe 
são cassados, e devendo quaesquer differen
ças a favor dos bancos ser levadas á conta 
dos respectivos debitos para com o The
souro. 

A indemnisação será baseada sobre os juros 
das apoUces depositadas, quando constitui dos 
nesta especie os lastros, ou sobre os juros das 
apolices substitutivas do encaixe metallico, 
durante o prazo de seus pri vilegios. 

Art. 6° E' conservado o lastro metallico 
existente e o de apolices; logo que melhore a 
situação financeir3. o governo providenciará 
quanto á integralisação do lastro metallico, 
na razão de 50 % da emissão. 

Art. 7° As apolices serão escripturadas 
em nome do Banco da Republica do I3razil, 
que assumirá, perante os portadores, are-

. sponsabilidade das notas bancarias em circu
lação, subordinando·as a um mesmo typo no 
prazo de 12 mezes, que poderá, ser ampliado 
a juizo do governo. 

Art. 8" Os juros das apolices, pag(\S ao 
Banco da Republica do Brazil: serão escriptu
rados em fundo especial, denominado-ga
rantia da emissão-e destinado a cobrir a dif
ferença entre o valor dos depositos e o da~ 
notas. 

Coberta a differença, o Thesouro deixará 
de pagar juros. O fundo de garantia não po
qerá ser empre,gado nas transacções do banco 
nem utilisado pelo governo, salvo caso de 
guerra externa, mediante prévia autorisação 
do Poder Legislativo. 

Art. 9" No caso de liquidação amigavel ou 
judicial do Banco da Republica do Brazil, o 
governo assumirá a responsabilidade das 
notas emittidas, fazendo-se representar como 
credor preferencial sobre todos os demais cre
dores, pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgatadas imme
diatamente as notas em circulação, por notas 
do Thesouro,ou por moeda metallica, si nesse 
tempo for metallica a circulação nacional,até 
o valor dos depositos, e o restante pelo que 
produzir o fundo de garantia. Sendo insuffi
cientes os depositos e o fundo de garaniia, o 
governo responderá pelo resto da emissão. 

Art. 10. E' autorisado o Banco da Repu
blica do Brazil a emittir, at.~ a quantia de 
100.000:000$, bonHS ao porta(lor, no valor de 
100$ a I :000$, de 4 % de juros, pagos tri
mensalmente, e amortisados no prazo de 20 
annos, começando a amorti,ação no primcil'o 
anno do sQgundo quinquennio. e por qllOta~ 
previamente determinadas pelo governo. 

§ 1.° Os bonHS ao portador ~erão recebiveis 
nas estações publicas pelo valor nominal. 

§ 2.° O governo approvará o modelo dos 
bO.nHS, que deverão ter a assignatura do pre-

sidente e de um director do banco, afim de 
poderem circular. 

§ 3.° O pag-amento dos juros semestraes 
seri feito á apresentação do titulo, e será 
comprovado por carimbo no dorso do mesmo 
titulo. 

§ 4." O excesso de emissão e qualquer ar
tificio ou processo empregado para a elimi
nação do carimbo comprobatorio do paga
mento semestral dos juros constituirão o 
crime de moeda falsa. 

§ 5. 0 O banco levará a conta de Rua car
teira commercial o emprestimo feito pela car
teira de bonHS ao Conselho Municipal da Ca
pital Federal. 

Art. 11. A emissão de bonHS é destinada 
especialmente a auxiliar emprezas indus
triae~, fabris e a~ricolas existentes, em boas 
conrJições de credito e desenvolvimento, sendo 
um terço da emissão para as emprezas funda
das na Capital Federal e os dous terços restan
tes para as que tiverem sua séde nos estados 
da União. . 

Art. 12. O Banco da Republica do Brazil 
terá uma agencia em Londres e caixas filiaes 
nos estados em quo existiam bancos emissores, 
e opportunamente creará agencias nos demais 
estados. 

Poderá ainda estabelecer caixas filiaes nas 
capitaes da Europa e da America, logo que 
reconheça a neiessidade ou vantagem da 
creação dellas. 

Art. 13. O Banco da Republica do Brazil 
enc:.tregar-se-ha do serviço da divida interna 
nacional. 

Em conta corrente serão recolhidos os sal
dos do Thesouro ao banco, e fará elle ao go
verno os adeantamentoB de que tiver necessi
darIa, mediante lettras do Thesouro até á 
quantia determinada por lei, como antecipa
ção de receita., segundo as condições que fo
rem ajustadas. 

Art. 14. A conversibilidade das notas 
:1ctualmente existentes far-5e-ha des:le que o 
cambio, durante um anno, se conserve a27 d., 
ou quand0 seja decretad.a a abolição do curso 
forçado para o papel-moeda do Estado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser esta
belecida a conversibilidade das notas, e no 
caso de comprovado retrahimento do nume
rario, vigorará a lei de 29 de maio de 1875, 
eujo maximo será elevado ao duplo. 

Art. 15. O governo entrará em accordo 
com o Banco da Republica do Brazil para o 
l'esgaste ou substituição do papel-moeda do 
Estado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão 
de notas ao portador e á vista, na razão do 
duplo do deposito em ouro, e serão conversi
veis em moeda metallica. 

Art. lG. Fica rescindido, indeplmdente
mente de indemnisação, o contracto de re-
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sgate do papel-moeda do Estado, celebrado 
com o Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil. . 

Art. 17. Para liquidação dos debitos dos 
bancos 3.0 Thestluro Nacional ser-lhes-hão con
cedidos prazos e abatimento de juros. 

Art. 18. O banco organisará Séms estatutos 
de accordo CQm o presente decreto, submet
tendo·os á approvação do governo. 

A sua directoria será composta de nove 
membros, dos quaes o presidente, o vice
presidente e mais um director serão nomea
dos pelo governo, e exercerão os cargos du
rante ü tempo do mandato dos demais dire
ctores. 

Art. 19. O presidente terá o direito de veto 
a todas as delibprações da direcLOl'ia, que se 
referirom ao serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar. 

Deste veto haverá recurso para o ministro 
da fazenda, que decidü'á afinal. 

Art. 20. Toda a moeda cunhada por conta 
do governo será destinada ao re~gate e inci
neramento de somma. equivalente de papel
moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio for infe
rior a 27, será gratuita. 

Art. 21. Nenhum banco de depositos e des
contos poderá operar ou continuar a operar 
sem haver realisado effectivamente no paiz, 
pelo menos,50 "/0 do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quesquer 
agencias ou succursaes de banco com séde no 
estrangeiro. 

ArL 22. sao revogadas as disposiçes em 
contrario. 

Caroara dos Deputados, 18 de agosto de 
1893. - Arthur Cesar Rios, vice-presidente
Antonio Azeredo, l° secretario.-Antonio BOl'
ges de Athayde Junior,2° secretario.-A' com
missão de finanças. 

N°56,de 1893.--0 Congresso Nacional resol ve: 
Art. l° E' concedi,ia a pensão de 100$000 

mensaes a D. Claudina Telles de Menezes, 
viuva do capitão do exercito Pedro Muniz 
Telles de Menezes. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 18 de agosto de 
1893.- Artlmr Cesar Rios, vice-presidente -
Antonio Azc:redo, I ° secretario-Antonio Bor
ges de Athayde Junior,2° :;ecretario.-A's com
missões de marinha e guerra e de finanças. 

N° 57 de 1893,-Art. l° Fica concedida a D. 
Izabel de Lima Teixeira de Freitas, filha do 
faUecido jurisconsulto Augusto Teixeira de 
Freitas, a pensão annual de 1:000$000. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 18 ie agosto de 
. 18~3.- Arthur Cezar Rios, vice-presidente -

Antonio Azaredo, l° secretario. - Antonio 
Borges, de Athayde Junio1",2° secretario.- A' 
commissão de finanças. 

-Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, datado de 16 do corrente, pl'8-
slando a~ informações pedidas pelo Senado so
bre o requerimento dos professores do Gym
nasio Nacional. - A quem fez a requisição, 
devolvendo depois á secretaria do Senado, 

Requerimento de José Herzaide Guimarães, 
3') escripturario da extincta. Thesouraria de 
Fazenda do estado de S. Paulo, pedindo um 
anno de licença, com venci.mentos, para tra
ctar de sua saude onde lhe convier.-A' com
missão de finança~. 

O SR. 3° SECRE.>I.RIO( servindo de 2° ) lê e 
fica sob['e a mesa paN ser discutido na sub
sequente sessão, depois de impresllo no Dia
rio do Cungresso, O seguinte parecer: 

N. 193-1893 

Redacção do projecto do Senado, n. 30 de 
1893, relativo a melhoria da reforma do l° 
tenente da armada Camillo de Lellis da 
Silva 

O Congre~so Nacional decreta: 
Art. l° O governo providenciará no sen

tido de ser melhorada a reforma do l° tenente 
da armada Camillo de Lellis e Silva, addicio
nando-se ao tempo de serviço, que contava 
quando foi refol'mado, os prestados posterior
mente na guerra do Paraguay, na capitania 
do porto e no quartel-general de marinha: 

Art .. 2" Feito o computo do serviço de ac
cordo com o art!go supra, sendo o de campa
nha pelo dobro, se expedirá nova patente, 
mencionando-se a lei que a autorisar. 

Paragrapho unico. Fica entendido que os 
favores ora concedidos não dão direito a 
maior vencimento do que os marcados na ta
bella que vigorava em 1866. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 19 de agosto de 1893. 
-Manoel Barata.-Americo Lobo. 

OSr. Manoel Vietorino diz que 
é contrario as explicaç.ões p3ssoaes. particula
mente dadas da tribuna, em qualquer das 
duas casas legislativas, 

Entende que não interessa muito á opi
nião publica saber da coherencia du in
coherencia de um senador ou de um depu
tado acerca deste ou daq uelle assumpto ; 
maximê, é quando o tempo póde ser mui
to melhor empregado na discussãÚo de pro
jectoil ou de leis que devam, no curto periodo 
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que resta, até findarem as sessões, ser dis
cutidos e approvados, como exigem, diz o 
orador, as nossas funcções e os nossos de
veres. 

Mas, quando além da explicação pessoal,ha 
a cuidar do conceito e do prestigio que convem 
terem as deliberações de qualquer das duas 
casas legislativas, entende que o senarlor ou 
deputado não se póde furtar ao cumprimento 
desse dever, porque de fórma alguma ..teve 
concorrer para que esse conceito ou esse pre
stigio diminúa pelo facto do seu silencio ou 
omissão voluntaria, deixando de dar expli
cações ou esclarecimentos que respondam ca
balmente a qualquer impugnação feita por 
parte da imprensa, particularmente. 

O jornalismo tem tambem seus interesses, 
tem suas causas, tem seus amigos, tem seus 
desaffeiçoar1os . 

A causa apparente, frequentemente, de 
todas as impugnações, é o interesse publico, 
é o interesse bem int3pirado dos negocios que 
affectam a comm unidade. 

Mas, a causa real, frequentemente é ou
tra. 

A Gazeta de Noticias hoje impugna um pro
jecto que vae ser votado pelo Senado e o faz 
de modo pouco delicado e attencioso com 
seus autores. . 

Não é o primeiro facto observado, por parte 
de alguns dos orgãos de publicidade, relati
vamente ao modo por que se enunciam ácerca 
das votações e deliberações das duas casas 
legislati vas. 

A ínconveniencia de linguagem, a falta de 
consideração e apreço que elll qualquer so
ciedade, a mais trivial na observancia dos 
preceitos rle delicadeza e cortezia,não se com
mette, a falta de observancia destes preceitos, 
infringidos II,liás pela imprensa, tratando, diz 
o orador, a nossa attitude de leviana, algumas 
vezes de eivada de corrupção, outras de pa
tronato, tudo isso exige uma réplica delicada e 
mais cortez,fazenc<.. ver q ue,desde que ha meios 
muito mais convenientes de criticar e analysar 
os actos de qualquer das duas casas legislati
vas,esta linguagem nem assenta muito bem no 
decóro e respeito reciprocos que se deve usar 
na publici'1ade para com todos, e particular
mente para com os poderes constituidos ou 
seus representantes, nem mesmo assenta 
muito bem no modo de defender qualquer 
causa por mais importante e justa que seja. 

Ora, a Gazeta de Noticias eSCl'eve hoje o seu 
editorial sobre um projecto que foi hontem 
!1iscutido no Senado, conferindo ao instituto 
Kõpke vantagens e regalias que já foram 
conce,Hdas a instituições de maior responsa· 
bilir1a,le eimportancia, sem os seus protestoss 

Esta questão tlca para cler elucidada !1epoís. 
Ma,; é conveniente que o Senado saiba. que 

o artigo tem um objectivo, inspira-se em 

um pensamento já conhecido, traduz uma 
campanha que data ,1e muito tempo. 

O inspirador deHse artigo é o Sr. Ramiz 
Galvão (não ha inconveniente em revelar o 
seu nome, desde que faz parte da rerlacção 
daquella folha, e está á testa de um serviço 
come o de instrucçãopublica.) 

Sua Ex. atacou por si ou por intermedio 
do autor rl0 artigo o projecto. 

O ora rlor deve dizer que tem sido nesta 
lucta trava·la entre os Srs. Ramiz Galvão 
e Kõpke uma especie rle intermerUario paci
fica'lor, rlefenrl.en,lo o anno passar1 0 os interes
resses '10 Sr. Ramiz Galvão, istCà é, os inter
esses rlo ensino official, contra a campanha 
movirla pelo Sr. Kõpke, e defendendo o Sr, 
Kõpke isto é, os interesses rlo ensino par
ticular, contra a campanha movida pelo Sr. 
Ramiz Gal vão. 

Cada um destes illustres Ci,1lV1ãos tem sua 
r10utrina, suas convicções; ambos são compe
tentissimos, ambos teem presta,lo ao ensino 
relevantes serviços, ambos teem autorir1a'le 
moral, competencia scientifica, experiencia e 
habilitações que recommenr1 am suas opiniões. 

Mas ambos são extrema'los no modo de 
encarar esta questão. 

Um quer o monopolio do ensino official, 
outro quer annullar esse monopolio creanrlo 
a. livre concurrencia (1.0 ensino particular. 

O anno passarlo o Sr. Kopke, por interme
,lio de seus amigos e daquelles que partilham 
suas convicções, conseguiu na outra casa le
sgislativa supprimir a verba para o Pedago
gittm e passar os gymnasios para o munici
pio. 

O orador no Senado constituiu-se defensor 
do Pedayoqium e dos gymnasios. 

Reivindicou para o Sr. Ramiz Galvão, com 
o apoio de grande numero de sena,dor9s, 
aquella expoliação que a Camara dos Depu
tado,; lhe lia via feito. 

Este anno o Sr. Ramiz Galvão quer que não 
se dê ao Sr. Kopke aquillo que muito natu
ralmente se lhe deve dar, estimulo e anima
ção em favor (le uma instituição particular de 
ensino secunr'ario, que está monta~a em con
rlições (le servir perfeitamente ao objectivo 
que tem em mira essa instituição, como se 
prova com o proprio artigo do Sr. Ramiz 
Ga,lvão. 

Contesta o Sr. RamizGalvão, ou a Gazeta 
de Noticias, que o Senado deva dar a uma 
instituição de ensíno particular secundario, 
privilegios ou garantias que só são concedidos 
a institnições rl e ensino olficial. 

S. Ex. labora em um equivoco em relação 
ao pensamento dominante na legislação, que 
convém não continue a alimentar. 

Si a legislação deu ás instituições de en
sino superior, fundadaH por particulares, pri
vilegios e garantias que só tinham as insti-
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tuições de ensino oflicial, e si dessa applica
ção liberal ,1e uma lei não preveiu nenhum 
inconveniente para o ensino superiür, e a 
prova está na creação de facuVla,les livres, 
que dão rliplomas, onde se fazem exames, 
consequentemente onne as regalias e os pri
vilegios concenifl,os são repr0l1uzirlos rliaria
mente, si a lei oon00l1e a essas instHmições 
taes privilegias e regalias, com muito maior 
razão rleve concer'er aos institutos de ensino 
secunrlario, cui" material é muito menos ,lis
penrlioso e que) não exige uma somma de ha
bilitações e capitaes tão abun,'ante. Si a lei 
concede a aquellas instituições as mesmas ga· 
rantias e regalias "as instituições (le ensino 
oflicial, por que ha de recusal-as ás de 
ensino secunnario ~ 

Não vê S. Ex. que seria manifesta contra
dicção (la lei, ou será uma manifesta incohe
rencia (le S. Ex., que jamais protestou contra 
os privilegios ás facul(la,les livres? 

Pois então o enf\ino superior que demanr' a 
muito maior responsabilidac1 e, maior somma 
de conhecimentos, póde ser ,larlo por institu
tos particulares ,'e accordo com a lei, sem 
perigo para o mesmo ensino, e o ensino se
cundario não pó,le 1 

Além rlisto (levia S. Ex. ter li'lo o reque
rimento apresenta,lo pelo fuw'ar'or (lO insti
tuto; não se trata 'le uma simples instituição 
ele ensino particular; ella foi funda,la por ca
pitaes particulares,mai hoje é r1e interesse pu
blico, porque esses capitaes foram ,'a"os sem 
possibili"ar1e (le lucros, constituem um patri
monio para a instituição e este patrimonill re
verterá para a municipali,la'le logo que per 
qualquer circumstancia. se extinga o in
stituto. 

O carecter (1 esta instituição é o !'le eutras 
congeneres na Inglaterra e nos Estar10s Uni
(los,que teem por isso iguaes regalias e priTi
legios, porque são fundarlas eUI bem (lO en· 
sino, a custa do subsi"io particular, como se 
funr'am as de beneficencia. 

O facto i'e requererem para esta. institui
ção os privilegios ('O ensino oflicial, não 
po,.lia ser impugnar1 0 seriamente, pois que a 
tenrlencia é "eixar, ao lac'o ,'o ensino oflicial, 
que os tem mon,'polb.a,r'os i'es 'e os primeiros 
estur'os até a expw'ição ,lOS r'iplomas, a cano 
currencia ,lO ensino particular. 

Convem que os professores (lo ensino ofli
cial não reajam contra essa ten/encia, porque 
e~sa reacção pófle ser consi,lerar'a expressão 
(le fraqueza em uma lucta em que receiem 
ser veneir'os. 

Si os professores (lO ensino oflicial não re· 
ceiam essa concurrencia, porque hão (le em
baraçar taes fa vares ~ 

Si os paes, que são os supremos juizes na 
, escolha (la instrucçioque (levem dar aos seus 
tilhos, não a 1iscalisarem, ha de embaraçal-a o 

professor 11o ensino official, que em geral, 
logo ql1e obtem os favores que a lei lhe (la, 
não tem mais o estimulo que a concurrencia 
pror1 uz ~ 

Des,le que esta concurrencia for combatirla 
pelos professorss (lO ensino offieia!, ver·se-ha. 
nisto apenas flesejo de monopolisar esse en
sino, concentraw'o nas mãos dos mesmos 
professores. e excluinr10 os outros como pel'i
gosos e preJudiciaes competidore~. 

O oraNor como r.epresentante do ensino 
publico, não assume a responsabilill.ade desta 
manifestação {le fraqueza. 

Não pórle pactuar com semelhante propa
g~~rla na questão 110 ensino official; não 
pO' e concer(lar com a rasão que se c1a para a 
tlUstentar, porque é anachronica, inarlmissivel 
em um ,r~gimen ~epublicano, repugnante 
aos prmClplOS mais liberaes que dominam a 
instrucção em to,la a parte. 

Os argumentos apresentados por S. Ex. :!Ião 
contraproducentes. 

En.tre outra~. allegações, a que primeiro 
surgm ao espmto do autor do artigo foi a 
pequena frequencia do instituto de que se 
trata. 

Ora, o Senado sabe que esta nisto mesmo a 
sua rec0!Om~ndação, PorquE' é pouco frequen
ta.do o lllstItuto~ Porque o seu director não 
se presta ás exigencias absurdas dos ~uc 
querem que se preparem alumnos no menor 
prazo possivel. 

A affluencia de alumnos que se nota em 
alguns outros estabelecimentos, provém de 
que os seus dirt'lctores são obrigallos a ceder 
as exigencias dos paes ou dos correspondentes 
e protectores dos alumnos, porém taes impo
sições não são toleradaspelofundadorc1aquel
la instituição, e não são toleradas porque 
elIe tem um patrimonio para sastental-a, tem 
l...ma missão a desampenbar, e não vae (lis
putar aos paes ou corresponr1entes o maior 
ou nenor uumero ne alumnos; si o instituto 
tem elementos de vida ereados por homens 
devotado':! a causa do ensino, não vae ple
teiar nessa transacção trivial e COlllmum com 
q~e os alumnos l!ião levados por intermedia.
rIOS aos collegios e instituições particulares 
que assim avolumam a frequencia na razio d~ 
facili"ade com que as exames são feItos e par
ticularmente na do numero de professores 
seus que tomam parte nas mesas de exa
mes oflieiaell. 

A circumstancia do pequeno numero de 
alumnos no instit~to é uma recommend,ação, 
porque quanto maIS severos, quanto mais es
crupulosos se mostram os directores Ile taes 
estabelecimentos ne ,1esempenho das func
ções do magisterio e nas provas de exames 
previamente exhibidos, nas proprias aulas. 
para lhes dar attestados que os façam admit
tir aos exames publicos, menor é \) numere 
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de alumnos que os frequentam; est~1 ê a re
gra geral. 

O segundo argumento ê que o instituto ê 
adversario dos exames parcellados, porque só 
prepara alumnos para 03 de madurez3.. 

Si a lei creou o exame de madureza ê por
que o reputou necessario e si demorou o 
prazo para estes exames, foi por não ter in
stitutos preparados para nelles terem execu
ção as suas disposições. 

Hontem o orador teve occasião de mostrar 
que essa especie de exame se torna. facil para 
os alumnos que para eIle devidamente se pre
param e é ao contrario difficil para os que só 
adquirem conhecimentos para os exame~ par
cellados. Entretanto, diz o impugnador" que 
o instituto não deve g03i1r desta rega.lia por
que o seu director é ad versario dos exames 
parcellados. 

E' isto mesmo o que recommenda o insti
tuto, o qual constitue um auxilioparit o legis· 
lador que quiz crear parit 1895 o eX'1me de 
ma.cl.ureza, de sorte que por uma serie de me· 
didas paraIellamente executadas, no intuito 
de preparar os alumnos p:tra es3e exame, se 
chegará com facilidade a tel-os em todos os 
estabelecimento, desde que forem organisados 
de accordo com os estudos similares que crea
ram essa especie de exames nos gymnasios 
allemães. 

Mas a impugnação feita na Ga;ota comi
dera como razão pal'a o Senado não dar estas 
regalias o facto do director do instituto ser 
systematicamente hostil aos exames parcel
lados: exames cuja permanencia a Im com
bate, e conseguintemente não pode ser acoro
çoada. 

Outro argumento é aq uelIe em que se diz 
que isto é um privilegio que S0 pretende 
conceder; e que daqui ha pouco tempo !O:! 
ou 200 instituições desta ordem terão os 
mesmos favores. E· uma contradicção mani
festa. 

O orador não admitte que um privilegio 
possa ser dado com tão faci! vulgarisação e 
desde que o é, deixa de ser privilegio. 

Afilrma a Gazeta de Noticias que o insti
tuidor tem as melhores habilitações, tem os 
titulos precisos para bem dIrigir uma insti
tuição desta ordem. Accrescenta, porém, 
quando eUe faltar? quando elle falt<tr, 
responde o orador, ha uma disposição no 
projecto que cerceia esta regal!a, que é na 
verdade pessoal, porque naturalmente 
exprime a confiança que o legislador tem em 
uma instituição dirigida por quem já fez a 
sua experiencia, e é este o principio que 
domina todas as legislações semelhautes. São 
questões de confiança pessoal. 

E, si lia razão para qualquer concessão ter 
este caracter, sem duvida na instrucção é 
que se deve encontrar, porque a moralidade, 

a aptidão e a idoneidade profissional são os 
elementos que lhe dão este caractGr pessoal 
que inspira a confiança. 

Nestas condições, é a instituições dirigidas 
por pessoas desta ordem que a G'1mara e o 
Senado fazem taes concessões. 

Ainda o anno passado votou· se um projecto 
de lei que concedeu taes favores a todas as 
instituições; agora mesmo tem o Senado de 
votar concessão de faveres semelhantes ás 
instituições de ensino particular dos estados 
ou por eUes reconhecidas. 

Tendo, portanto, conferido semelhantes 
favores a tantas outras instituições, ha de o 
Senado deixar de conferil-os a uma, cujos 
fructos se observam todos Oli! dias? 

Não tem razão, pOlS, o illustre redactor 
da Gazeta de coUocar-se no ponto de vista 
systematico, exclusivo, de favorecer as 
instituições de ensino publico, não alimittindo 
a concurrencia igual do ensino pal'ticular. 

Entretanto, é manifestamente contradicto
rio, desde que não impede de funcci .. narem os 
estabelecimentos de ensino superior con
fiados á iniciativa particular, onde ao instruc
ção é dada com este caracter e com responsa
bilidade dos poderes publicos, e oppõe-se a que 
façam o mesmo os de ensino secun,lario. 

O Senado, pelo contrario, pensa que tra
tamlo do ensino secundario, desta cmcurren
cia não vem nenhum perigo. 

Um instituidor serio, convencido da sua 
mis::;ão, com as habilitações e i loneidade 
moral precisas, é um elemento fecu:1do e pre
cioso pé1l'a o desenvolvimento do em;ino ; e as 
instituições de ensino particular são ás vezes, 
íbrça é confessar, mais rigorosas do que as 
officiaes já na admissão dos alumnos, já nas 
attestaçõcs que teem de dar-lhes para os respe
ctivos exames. Ainda na poucos dias deu-se 
um exemplo disso. Uma instituição de ensino 
particular não admittiu á matricula um 
alumno que vinha aliás, acompanhado de um 
aviso de ministro. 

Si outras instituições, amanhã, vierem 
pedir favor identico, e não esti"verem nas 
condições de organisação, de composição, de 
programma, de coordenação de materias, de 
distribuição de disciplinas, com l\ IDdSilla efil
cacia e regulariclade, constitui,la.,. com a 
mesma aptidão e probidade do instituto Kopke, 
o Cong-res:>o o recusará; mas, si esti verem, 
tambem nas melhores condições, o Congresso 
as attenderá. 

O que os autores do projecto quizera.nr foi 
crear para um instituto de ensino secundario, 
pelo menos no Districto Federal, desde que 
não é possivel estender a Jegislaç[:o aos es
tados, estas vantagens e regalias pOj~ uma lei, 
e não deixai-as ao arbitrio do goverlO. 

Sempre que seja o t'ructo de uma lei, o pre
cedente á de ordem a ditltcultltl." taes conces-
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SOO8, de sorteCJiue a fiscalisaçãodestas regalias 
fica melhor gasantida. 

O Sr. Ramiz Galvão. que o anno passado 
mostrou-se tão interessado pelo ensino omcial 
e ness0empenho encontrou o apoio do orador, 
era de esperar que fosse mais justo para com 
os autores do projecto, e,entretanto,os reputa 
patronos de interesses menos confessa veis, ou 
de privilegios que não se justificam, injustiça 
tanto maior quanto S. Ex. conclue o seu ar
tigo com uma referencia que não tem ne
nhuma similhança ou parallelismo. 

Diz o autor ilo artigo que, ha dias o Se
nado repelliu um projecto que sob apparen
cias seductoras lhe tinha sido manrlailo da 
Camara dos D'eputarlos, pedindo uma con
cessão ou privilegio precioso e lucrativo. 

Admira liue a mesma Gazeta diga isso, 
qnanrlo eUa propria foi que sustentou com 
denoilo esse projecto, certamente porque es
tava convencina das suas vantagens, assim 
como o estavam muito dos honrados sena
dores. 

A Gazeta allude ao projecto Doncker pe
dindo a concessão para construcção de uma 
estrada auxiliar á Central. no entanio, pre
sentemente, trata-se de conceder regalias a 
um iDstituto de ensino secundario. 

Ha muita differença entre uma e outra 
concessão. 

Entretanto. o orador ef>tá certo de que 
os que defendiam aqueIle projecto ti
nham consciencia ne que bem serviam á causa 
publica, assim como o orador está persuadido 
e até mesmo 'convencido de que defende a 
causa da instrucção arlvogando a protecção 
official aos exames feitos no Instituto Kople; 
desde que eIle se propõe a crear um novo typo 
de exames de prepara torios e desde que o res
pectivo director de longa data, -por ex;peri
encia e por factos, prova a sua capaClnade 
moral e intellectual para o desempenho ne 
fuJlcções que não podem ser o prilvlegio ex
clusivo dos institutos oficiaes. 

Quanto maior for a som ma dos institutos 
nestas condições, que possam distribuir o en
sino, tanto melhor para o paiz; si for possivel 
concederem-se centenares desses privilegios, 
será o melhor serviço que o Senado poderá 
prestar á instr~cção. _ . _ 

Não ha, pOIS, razao para a lmpugna,çao 
feita. 

S. Ex. o Sr. Ramiz Galvão, deve concordar 
qUtl os senadores são obrigados a: defend~r o 
interesse commum, quer do ensmo omclal, 
quer do ensino particular. 

O Senado não se póde coIlocar no extremo 
de exclusão de um ou de outro ensino, como 
os illustres contendores se coIlocaram, cada 
um sustentando proposições que lhe são pro
prias e advogando doutrinas, cujo valor eUes 
100m competencia para julgar: mas nós, diz o 
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orador, como legisladores, nâo somos obri
gados a nos sujeitar systemathicamente a es
ses principios dogmaticos, exclusivistas e 
antagonicos com que os doutrinarios querem 
sustentar uma ou outra espécie, uma ou 
outra fórma de ensino publico. 

São estas as informações que dá, jUstifi
cando a sua assignatura no projecto e decla
rando positivamente que não se constituiu 
patrono de interesses particulares; constituiu
se defensor dos interesses do ensino, o anDO 
pas3ado nas questões do Peclagogium e do 
Gymnasio, e este anno na sustentação das 
regalias concedidas ao Instituto Kõpke. 

O SR. SALDANHA MARINHO E OUTROS
Apoiados. (Muito bem; muito bem.) 

O SR, 2° SBCRETARlO dá conta de um offieio 
do Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res, datado de hoje remetteRdo a seguinte 
mensagem; 

Srs. presidente e membros do Senado. 
-Venho satisfazer a requisição do Senado, 
constante da mensagem de 12 do corrente, e 
ao mesmo tempo cumprir o disposto no 
art. 20 da Constituição da Republíca, solici
.tando a nec~saria autorisação para que o 
ilenador Eduardo Wandenkolk, almirante 
reformado, seja submettido a conselho de 
guerra. 

Em minha mensagem de 1 deste mez vos 
informei da prisão do mesmo almirante em 
flagrante crime militar, inafiançavel, junta
mente com outros delinquentes, a bordo do 
paquete nacional Jupiter, armado em guerra. 
contra o governo. 

Ainda não tinha sido sujeito ao meu exame 
o processo de investigação, a que mandara 
submettel-o, e, como declarei, aguardava 08 
documentos exigidos de todas as oecurren
das, para o fim determinado no citado artigo 
da Constituição. 

Uma circumstancia sobreveiu que deu 
causa á demora: os paisanos aprisionados no 
referido paquete obtiveram ordem de habeai
corpus, que me foi communicada em 5 deste 
mez pelo presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, e por motivos que constam do omcio 
junto do Ministerio da Guerra,"entendi acer
tado dar conhecimento ao mesmo tribunal 
de todos esses documentos, inclusivo o pro
cesso do conselho dé investigação. 

A Singularidade do caso Jupiter e as graves 
questões de direito que pela primeira vez sus
citaram-se no paiz, tanto quanto a complexi
dade dos factos oecorridos em terra e mar, 
dentro e fóra do territorio nacional, e a con
troversia de circumstancias essenciaes á sua. 
classificação, me convenceram de que o con
curso das luzes do Supremo Tribunal Federal 
seria de summa utilidade para a justa solu
ção, mórmente á vista dos depoimentos doa 
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tripolantes e do protesto do com mandante 
daquelle paquete, de cuja apreciação,em con
fronto com as outras provas, dependia o co
nhecimento de serem eUes co-autores ou cum
plices nos actos praticados pelo almirante 
Wandenkolk, ou victimas de um acto de 
pirataria. 

Pela urgencia foram remettidos os docu
mentos em original, e a necessidade de con
frontaI-os, após a devoluçã,o, com as novas 
provas colhidas, especialmente os ultimos 
depoimentos dos paisanos que responderam a 
conselho, não me permittiram desempenhar
me mais cedo elo meu dever para com o Se
nado. 

. O Supremo Tribunal Federal proferiu no 
dIa 9 a sentença que offereço á vossa consi
deração, e á qual foi dado imme!liato cumpri
mento. 

EUa se limitou a ordenar a soltura dos 
prisioneiros paisanos, por ser illeO"al a con
servação da prisão em que se acha ~am, desde 
q~e se verifica pelos autos e pelas informa
çoes prestadas, que os factos que lhes são im
putados não constituem crimes que os sujei
tem ao f'ôro militar. 

A ordem da soltura dos paisanos fundou-se 
exclusivamente na incompetencia do foro 
desde cuja verificação, no alto juizo do Su: 
premo Tribunal, tornou-se illegal, não a pri
são, mas a conservação neUa. 

Foi implicitamente reconhecirla a legitimi
dade da captura do Jupite1', armado em guerra 
contra o governo da R.epublica, sob o com
mando do almirante WandenkollL 

O senador Eduardo Wandenkolk, almi
rante reformado, concertou-se, nos mezes de 
junho a julho ultimos, com os revoluciona
rios do Rio Grande do Sul para formar no 
porto desse estado uma esquadrilha, e auxi
liaI-os na revolta contra o governo do estado 
e o da União. 

Foi aprazado o dia 8 de julho para a to· 
mada do porto. 

O almirante com um grupo de revolucio
narios partiria de Buenos-Aires no paquete 
Jup:ter e outro grupo prepararia no Rio 
Grande os meios de dar-lhe entrada na barra. 
_ No dia 4 de .iulho o almirante, com o capi

tão-tenente reformado Huet Bacellar, o piloto 
J.oão Pereira da Cunha e um grupo àe federa
listas, embarcaram no Jupiter, sob o com
mando do ex-2" tenente Mario Aurelio da Sil
veira, e durante a noute recebeu o mesmo 
paquete duas metralhadoras na ponta do In
dio, cerca. de 400 armas Remington e alguns 
cunhetss de munições, em frente da ilha das 
Flores. 

Estiveram horas durante o dia 5 em Mon
tevideo, donde partiram depois de ter o almi
rante deixado uma pruclamação, que foi pu
blicada a 7, concitando a marinha para se le· 

vantar contra o governo federal e o estadoal. 
Ao sahir desse porto, o com mandante do pa
quete e tripolação lavraram protesto contra 
a violencia do a.lmirante que assumiu o com
mallllo. 

No dia 7 á noute chegaram á barra do Rio 
Grande. 

Na. madrugada de 8 um grupo de fe
deralistas apoderou-se do vapor ltalia que 
na -vespera tinha recebido 650 cunhetes com 
cartuchos embalados, seis caixões com arma
mento e um de fardamento com destino ao 
arlSenal de guerra; pela manhã tomou conta. 
da praticagem e sahiu barra fora para en
contrar-se com o Jupitpr. 

A's 9 horas da manhã entraram, içando o 
Jupiter o pavilhão de almirante. 

Apoderaram-se dos rebocadores Lima Duar
te, Ja.Quarrio e tres lanchas, tod0s ao serviço 
da barra e obras do porto. 
_ Conseguiu por .meio da cilada a approxima

çao da canhoneIra Camocirn, e o almirante 
prendeu o commandante da flotilha e os offi
ciaes que resistiram ás suas seducções e 
alliciou a guarnição. Foram tambem pre~os 
os officiaes e empregados da barra. 

O almirante poz a canhoneira sob o com
mando do capitão-tenente Huet Bacellar. 
Houve bombardeio com as forças legaes de 
terra, de que resultaram ferimentos e mortes 
a bordo do lta[ia. 

Foram mais aprisionados pelo almirante 
os vapores S. Leopoldo, Helena, Robuste 
Benja"ún Constal1t, José Boni(al'io, Carnaquan: 
Jaguarao, Itapuan e Rio a'J"nwie. O protesto 
deste comprehende violação da carga. 

A Mesa de Rendils de S. José do Norte foi 
obrigada a entregar os seus saldos aos revo
lucionarios do Italia Um navio foi obrigado 
na barra a entregar um carregamento de 
xarque. 

Depois de occupar o porto durante cinco 
dias, em lucta com as forças legaes, em oppo
siçio constante ás ordens do governo da União 
e do ~stado, com perturbação geral do com
mercIO, navegação e tranquillidade publica, 
~ almir:ante .Wandenkolk foge para Santa 
Latllarma, levando, porém, no Jupiter toda 
a guarni.;ão e todo o armamento da Camocim. 

Havia contornado a ilha, fundeado ao norte 
delta na enseada de Cannavieiras, mandado o 
capitão-tenente Huet Bacellar em commis
são á capital desse outro estado, tambem a 
es~e teJ?lpo em agitação intestina, quand@ 
fOI aprISIOnado pelo cruzador Republica, de 
ordem do governo da União. 

Eis, no mais ligeiro resumo, 03 factos que 
se prendem á situação revolucionaria que 
fJuiz crear o almirante Wandenkolk com os 
8~US companheiros, procurando attentar 
dlre,:·ta e francamente contra o governo da 
naçao. 
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Detido na fortaleza de Santa Cruz, iniciou
se o processo sob a jurisdicção militar, de 
que nenhuma razão isenta os autore, de 
taes factos, pelo conselho de investigação 
que, não obstante julgilr-se incompetente 
para tomar conhecimento da causa, tQdavia, 
não desconheceu a existencia de um crime 
politico. 

Em vista de tal resolução, que não deixou 
de aifectar a questão da jurisdicção militar, 
a defesa particular levou ao recinto do 
Supremo Tribunal o pedido de habeas-corpus 
em favor dos civis que, como co-autores 
do dito almirante,envolveram-se nos aconteci
mentos. 

E vós, Sr8. sen:tdores, deveis conhecer, 
pela troca de ofilcios entre aqueUe tribunal 
e o Vice-Presidente da Republica, a5 peripe
cias da questão e a diversidade de doutrinas 
em que di 'lergiram os dous poderes. 

Isto não motivou, entretanto, nem devi:!' 
fazel-o, o cumprimeNto (la sentença jwUciaria, 
com a urgencia que a situação e os interesses 
dos det idos reclamavam. 

Por muito que mereçam as opiniões do 
Supremo Tribunal á Republica. o chefe (Ia 
nação, como supremo repre5entante de um 
po(ler constituido, não póde abdicar da 
faculda(le de tambem interpretar a lei, 
faculdade que é implicita á attribuição de 
executaI-a. 
. Dahi a justificativa do ofilcio de 10 que 
em seu nome dirigiu o ministro da guerra 
áquelle tribunal. 

Não póde tambem concordar com a afilr
mativa que não deixou de inspirar o aresto 
judiciario de que o Codigo Penal da Armada 
não esteja em vigor. 

E basta um ligeiro historico para provar o 
contrario. . 

O Codigo Penal da Armada estabelecido 
pelo decreto n. 949 de 5 de novembro de 
1890, que devia entrar em execução no dia 5 
de fevereiro de 1891, foi suspenso nessa ex
ecução por decreto de 4 do dito mez de fe
vereiro, publicado no Diario Official de 7 
do mesmo mez á pagina 518, sendo feita no 
Diario Officíal de 5 do dito mez de fevereiro 
referencia a esse decreto. 

Por decreto de 14 ainda do mez de fevereiro 
de 1891 que está publicado no Diario Official 
n. 49 de 20 de fevereiro de 1891, pagina 684, 
foi o ministro da marinha autorisado a modi
ficar o Codigo Penal da Armada creado pelo 
citado decreto n. 949, e usando dessa autod· 
sação fez as mencionadas modi.ficações que 
foram mandadas observar pelo decreto n. 18 
de 7 de março de 189l. 

Ninguem ignora que o governo provisorio 
estava revestHo do poder de legislar, e por
tanto de expedir o decreto de 14 de fevereiro, 

sp.ndo o de 7 de março um complemento 
!ielle. ' 

Não foi fiel a exposição que se fez, em ses
são do Supremo Tribunal Federal, desconhe
cendo a authenticidade do citado decreto de 14 
de fevereiro, por não existir na coUecção das 
leis, nem tampouco no Diario Official. 

Acima fica citado, á pagina 684 do Diario 
Official de 20 de fevereiro de 1891, onde foi 
QUe publicado. 

O Diario de Noticias desta capitaL depois 
da publicação do citado decreto de 7 de março 
de 1891. em artigos publicados nos numerOi 
de 16, 17,20,21 e 22 de abril do mesmo anno, 
censurou acremente o governo por aquelle 
decreto, qualificando o codigo respectivo de 
monstruosidede, de argamassa de illegalidade. 
de crueldade e barbaria e pediu a sua annul
lação por contrario á lei fundamental da Re
publica, ao direito, á justiça, á moral, á di
gTl~dade humana, á civilisação e ao bom 
senso. 

O Sr. ministro da marinha sobre taes cen
suras mandou ou vir a com missão organisa
dora d~ Codigo Penal para a armada e essa 
commissão dirigi.u, em resposta, a exposição 
constante de um ofilcio que corre impresso, 
de dat:1 de 15 de maio de 189l. 

Logo pelas primeiras publicações do Dioxio 
de Noticias, o Diario Official mostrou a sem 
razão de taes cen~uras, em artigo publicado 
no n. 107, de 21 de abril de 1891. 

Tendo sir.O publicado com :1lgumas incor
recções, foi reproduziüo o itecreto n. 18 de 7 
(le março (le 1891 no Díario Official n. l:l3 
de 30 de maio de 1891. 

O Codigo Penal mandado cumprir pelo ci
tado decreto n.18, uma vez publicado com as 
devidas correcçOes, foi mandado pôr em vigor 
por ordem do dia (lo quartel-general da ar
mar1.a, n. 120 de 9 de junho de 1891. 

Desde então os conselhos de guerra e o Su
premo Conselh0 Militar (le Justiça teem appli
C:1(l.o a.s disposições ('esse corligo a toC.o d.elin
quente, militar ou seu assemelharlo ao ser· 
viço (la marinha de guerra. 

O Senadojá reconheceu a existencia do Co
digo Penal (l.a Armada, maUl'anr'o, em um 
projecto que foi alli approvado sobre revisão 
de processos pelo Supremo Tribunal Fed.eral, 
computar na pena legal imposta aos ofilciaes 
e praças do exercito o tempo de prisão pre
ventiva, de conformidade com o que se pra
tica na armaüa, art. 53 (10 citar10 codigo. 

Tambem a Camara uos Deputados já re
conheceu a existenci.a do mesmo codigo, no
mrando uma commissão para revel-o, assim 
como o CorUgo Penal comnmm. 

Em vista r.:1S consirerações expostas e que 
motivam e justificallJ.- ~ coutiullação do pro
cesso, vem o gove'rrlo cumprir" 0- wece.ito 
constitucional do arto 2(1, lleíUn;do a-compe-
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tente licença, sem a qual é impossivel pôr-se 
em eft'ectividade a responsabilida.de de um 
delicto, que attentou contra a estabilidade de 
um poder constituido e a ordem publica, 
séndo as razões da licença a eloquencia das 
provas qué vos remetto com os documentos 
untos. 

Capital Federal, 19 de agosto de IS93.
Floriano Peixoto.-A's commissões de justiça 
e legislação e constituição e poderes. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 2' discussão do projecto do Se
nado, n. 40, de 1893, considerando validos 
para a matrÍl;ula em. qualquer esta:beleci
mento de ensmo ojfiClal da Repubhca os 
exames parciaes ou de madureza, prestados 
no Instituto H. Kopke, e concedendo aos di
plomas expedidos por essa instituição as 
mesmas regalias de que gosam os dos estabe
lecimentãs ojficiaes. 

Vota-se, e é approvado o art. 1°, salvo a 
emenda do Sr. Manoel Victorino, a qual é 
tambem approvada. 

Vota-se e é approvado o art. 2". salvo as 
emendas do Sr. Manoel Victorino, as quaes 
são tambem approvadas. 

São approvados os arts. 3° e 4°. 
E' approvada a emenda additiva do Sr. João 

Neiva. 
E' o projeclo, assim emendado, adoptado, 

e passa para a 3' discussão, indo previamente 
á IJommissão de instrucção publica para re
digil-o de accordo com o vencido. 

Entra em 3'\ discussão o projecto do Senado 
n. 41, de 1893, approvando com alterações, 
o codigo das disposiçôes communs ás institui
ções do ensino superior. 

O Sr. ftO@3 Junior declara que 
deu o seu voto ao projecto em segunda dis
cussão, reservando-se, porém, o direito de 
etnittir algumas conside.raçães, para o intuito 
de ser melhor esclarecido. 

Ouviu com summa attenção as explicações 
fornecidas pelo honrado senador da Bahia ao 
de Minas Geraes, que o interpeUara sobre o 
a-sumpto. 

E' exactaIDente sobre essas que pretende 
offerecer varias e ligeiras ponderações. 

Não encontra plausibilidade nos argumen
tos oft'erecidos em ordem a sustentar a in
compatibilidade de outrem, que não o lente 
cathedratico, para o exercicio do logar de 
diroot'lr dos institutos superiores de educa
ção. 

A disposição contida no art. 73 da Consti
t~o'o{Jatece cOlIsi$Iar a impossibilidade do 
ex.ioÚ'élliR> siíPultjnt;lo - de lente e director de 
wna. faéttld&4.e-;-

E é tanto mais verdadeira esta inter'()reta
ção, quanto já cogitou o Senado de lIxar a 
inteIligencia do artigo censtítucional. 

Sobreveiu a lei n. 44 de 2 de junho de 1892, 
relativa a questã(\ identica_ 

Si a. Constituição no seu art. 73 estabelecia. 
um principio de incompatibilidade para os 
funccionarios alIudidos e si, mais tarde, 
houve o Senado de formular preceitos para 
definil·a, ou fazel·a cessar, nenhuma vanta
gem ha em consignar o § l° do projecto. 

Accresce que não pôde ser sómente entre os 
lentes ca.thedra.ticos que se encontrarão indi
viduos aptos para o exercicio do cargo de di
rector. 

Muitos factos demonstram o contrario. já na 
Faculdade de Medicina do Rio de Jane;ro, já 
na de Direito de S. Paulo. 

Elles estão na consciencia e na memoria 
publica. 

Não se oppõe ao projecto, continúa o ora
dor, deseja, porém, harmonisal-o com a Con
stituição, conferindo ao Poder Executivo mais 
liberdade e latitude para a escolha de um alto 
funccionario, como é o director de um insti
tuto superior de instrucção publica. 

Volvendo á outra ordem de idéas. está se
guro o orador de que o codigo de 3 de dezem
bro de 1892 contém uma disposição salutar em 
favor dos lentes do ensino superior. 

Assim é que acha satil:!factoria a disposição 
do § 30 do projecto,o qual corresponde a uma 
necessidade palpitante e traduz fielmente os 
justos desejos e aspirações de uma das mais 
respeitaveis classes do corpo súcial. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. lo-Supprima-se o § 1°. 
S. R.-Rosa Junior. 

o Sr. Virgilio Damal8io ~ente 
a necessidade de tomar a palavra para re· 
ponder ás observações, expendidas pelo Sr. 
senador de Sergipe, as qUe,es reputa de todo 
modo improcedentes. 

Observará, em principio, que desde 1854 
até 1884, os estatutos das faculdades de me
dicina ordenaram positivamente que só pudes
se ser nomeado director de uma faculdade o 
lente jubilado desta. Aconteceu, entretanto, o 
seguinte: ao fim já se não suppriam as va
gas, mas, conservaram-se as interinidades, 
porque era perfeitamente verificado que o 
vice-director, escolhido de entre os cathedra
ticos desempenhava-se muito melhor de suas 
funcções do que o proprietario do cargo. 

Foi assim que e 8r. Dr. Saboia exerceu du
ra.nte annos o cargo de director, não sendo 
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mais que vi~,(UrectoI', 13, afinal. foi nomeado 
Pirector, moditlcada portnnto a lei, que come
çou a wrmittir i~ escolha de um cathedratico 
p'lra a direcção da faculdade. 

'Jl:' obvia a razão de tal preferencia. Si um 
~en~, que se jubila, realmente o faz pela in· 
capacidade em que se encontra de continuar a 
exercer o magisterio, por se achar fatigado do 
tirocinio e do trabalho, é para crer que esse, 
nomeado director, ainda que a sua nomeação 
succeda immediatamente á sua aposenta,doria, 
não poder~ desempenhar-se de um cargo em 
que a responsabilidade avulta, por is,o que a 
ellIL accresce o serviço de administração. 

A' superintendencia didactica das aulas no 
relatorio concernente ao en-ino e methodo 
(leste, é preciso addicionHr a direcção propria
mente dita, O que tudo significa augmento de 
fadiga e trabalho para quem requereu por 
incapacidade a excusa delle. Ora, a inves
tid~ra, em tal caso, significa 'um absurdo pa
tente. 

Nem é criveI pretender que seja licito 
adjudicar as funcções de director ao professor 
jubilado a alguns annos. 

A sciencia caminha tão veloz como o 
raio. 
, Aquel~e que se atraza em seu cultivo, mal 

consegue attingir o nivel essencial ao exer
çiclo das funcções a que se allude. 

AiS leis de !:S de janeiro e de 2 de junho não 
(aram si não leis interpretativas da Consti
tuição. ElIas não modificaram o texto, 

Não havia nel!as incompatibilidades raes, 
tanto que o governo nomeou directores pro
fessores aposentados. 

Na questão sujeita, cumpre ter noção ex
aeta. das fuoções de um director, para poder 
estalJelecer Um ponto de partida á dis
cussão. 

E' Q que não existe, nem se ha procurado 
estabelecer. 

Quanto ao calculo para aposentadoria, 
evidentemente o § 3° corrige todas as injus
tiças, e assim o § 4°. sasentam as suas dispo
sições em direitó adquirido. consagrado pela 
lei de 25 de outubro de 1884, e outras que 
regulem a materia. 

Era quanto tinha a dizer sobre o assumpto, 
lamentando, tão sómente, que haja sido mal 
interpretado o espirito que presidiu á confec
ção do projecto, offerecido espontaneamente 
pela commissão de instrucção publica, -a qual 
enten<1eu que afinal não era conveniente que 
o Poder Executi vo, fundanrlo·se em autori
sação anterior, continuasse a fazer leis e a 
homologar os seus proprios actos. 

f) t5~. Manoe~ Victorino volta 
a, trat&r desta materia constrangido, mas 
deve fazel-o, não só pelas apreciações exter' 
BI\o~ FI\> tril:nW,;L pu eIll ~pa.rtes PAr. alguns 

honrados senadores, como pel8s apl'ecilj.Çõ~ 
que nos corredores ou individualmente se tee.IJl 
feito ácerca deste projecto. 

E' indispensavel mesmo que o f;}.ça, PJl.ri\ 
que a sua responsabiUdade e ado S!lU coUega. 
de commissão, mais do que isto, a dignidad.~ 
ou a probidade de ambos não sejam postos !lm 
duvidl\- ácerca do valor e da implJrtanc\a djl, 
iniciativa tomada a respeito de assumpto se
melhante. 

O ora·10r já declarlJu UILa vez que acceitíL,m 
a iniciativa tomada pelo s~u collega, pOrque 
queria que o corpo legislativo se pronuncia.;;" 
se sobre um acto ,10 goveruo que lhe pareçia 
abusivo ou illegal-o pagamento aos profes
sores das gratificações addicionaes, sem auto
rii'ação. 

FeJ-o com a lealdade e imlependencia qulil 
neve manter nesta casa, como representante 
da nll.çno, sem ter em consideração o facto !la 
ser professor de uma faculdade. . 

Queria simplesmente provocar a attençãq 
do Senado para o facto, afim de legalísar-se 
aquelIe acto do governo ou, si o Senado eno 
tendesse, rejeital-o; quan(10, si não estivesse 
com toda a lealdade. poderia snbscreyer nQ 
orça.mento do interior, que virá da Carnar~, 
a verba para esse fim incl~ida nelIe, ~OJl).Q 
perfeitamente legal. 

O Senado sabe que a classe dos Professorel'! 
não tem sido das mais favorecidas por esses 
esbanjamentos e desperdicios que teem CQp'r 
sumido os recursos da nação; o Senado sabe 
que os lentes das faculdades de medicipa, 
para subsistirem decentemente, teem sujl. 
clínica; e os das faculdades de direito te~m 
lançado mão da advocacia; o Senado sabe que 
os lentes teem vencimentos inferiores aos dos 
primeiros officiaes dos correios de S. Paulo e 
do Rio da Janeiro e iguaes aos empregados 
de 2" e 3° ordem de muitas repartições. 

Os vencimentos dos autores do projecto, 
como lentes, não são de ordem a sustar 
por tal modo o espirito economico do legisla.
dor, de sorte que tenha qual<ruer desconll.
ança de que o que quet'em é pugnar :por 
qualquer disposição afim de interpretar I!o 
lei e legitimar aquillo que tiver sido feito sem 
autorisação expressa do Poder Legislativo. 

Não! o projecto teve por fim provocar o 
juizo do Senado e o procedimento do oradoll 
não podia ser mais ](,al nem mais franco. 

Dito isto, passa a examiIlar os ppntos com
batidos do projecto. A questão da escolh(j. dq 
director já foi prevista em lei anterior, que 
conferia aos cathedraticos a faculdade ou di, 
reito de serem nomeados directores. O orado~ 
não póde deixar de sustentar isto mesmo por 
coherencia. 

Os estabelecimentos de ensino superior teem 
pedido para si IJ que é adoptado' ~1Il paiz~ 
cultos: a eleição do director reCII-Wndo sQl:rre 
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os cathedraticos, que são homens identicados 
com o progresso e desenvolvimento das scien
cias e não em extranhos sem competencia pro
fissional, sem a precisa orientação e sem a 
aptidão desejavel em quem tem de exercer 
logares de administração. 

Alem dos extranhos,ha os jubilados, que são 
por força de lei in validos ; e, si são incompa
tiveis para o magisterio, necessariamente o 
devem 8er para o logar de director, que e 
muito mais pes!l.do. Doutrina contraria e a da 
protecção ás sinecuras para protegidos que 
são collocados nos logares de direct0res de 
faculdades. 

Quanto á questão de jubilação, tem a dizer 
o orador que no projecto não são creadas dis
posições a respeito, e que todas eUas constam 
de leis anteriores. 

O decreto de 1832 que organisou as facul
dades dava o direito de aposentadoria com 20 
annos de serviço e no entretrnto é de admirar 
que 61 annos depois se venha contestar aos 
membrod do corpo docente regalias semelhan
tes ! 

Terminando, o orador repete ainda que 
quer que fique bem claro nos annaes que,sub
screvendo este projecto, só teve o intuito de 
provocar por parte do Poder Legislativo a 
legalisação de um acto illegal do governo ou 
a sua regeição e não de augmentar lucros 
que revertam em beneficio pessoal. (Muito. 
bem.) 

o Sr. Christ.iano Ot.t.oni
A discussão que tem levantado eRte projecto 
obriga-me a tomar a palavra, si bem que ti
vesse formado o proposito de votar em si
lencio. 

Lev<tntei na 2" discussão duas objecções, ou 
antes formulei duas perguntas dirigidas aos 
signatarios. 

De ambos estes assumptos se teem oc
cupado os oradores de hoje. 

A emenda. apresent<1da reprorl uz pensa
mento meu, e algumas das observações (lo 
nobre senador que acaba de sentar-se póde 
parecer que se referem pessoalmente a 
mim. 

O SR. MANOEL VICTORINO- Não se referem 
absolutamente, mesmo porque não foram fei
tas por V. Ex. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI-Eis o que me 
traz á tribuna. Das duas observações que fiz 
na 2" discussão, quanto á segunda, referente 
a vencimentos ele professores, fiquei satis
feito com as explicações elo nobl'e ~ena(lor 
e o meu silencio não significava outra 
cousa. 

Quanto, porém, á primeira, relativa á no
meação exclusiva dos cathedraticos para di
rectoi'es, nãe estou igualmente satisfeito. 

O nobre senador ponderou que na Europa 
alguns institutos teem autonomia, nomeam 
seus directores e o governo neHes não tem 
ingerencia alguma. 

Mas pergunto: O projecto organisa as no
vas instituições de ensino neste pe 1 De modo 
nenhum. 

O SR. MANOEL VICTORINO dá um aparte. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI-Si acaso admit

tirmos este pa rlrão de institutos autonomos, 
regendo-se por si, com patrimonio seu, ex
cluindo a influencia da politca e toda a ac
ção do governo, nesse caso os dlrectores de
verão ser nomeados pela congregação re
spectiva. 

Mas não e essa a organisação entre nós: os 
institutos vi vem á custa elo Thesouro, e o 
governo exerce sobre elIes uma inspecção 
suprema, por· meio dos directores que na
meia. Esses directores, pois, devem ser da 
confiança (lO governo, e não e razoavel obri
gaI-o a escolher entre os caihedraticos. 

Esta face da questão não foi considerada 
pelos nobres senarlores. 

Esta suprema inspecção não se póde evitar 
na nossa organisação do ensino superior. Si 
convem restringil-a, como observa o nobre 
senador para subtrair a instrucção ás in
fluencias políticas, o meio seria fazer-se a 
escolha em listas triplices propostas pelas 
congregações. 

O SR. MANOEL VICTORINO~- Como a facul-
dade da Bahia propoz. . 

O SR. CHRSITIANO OTTONI-Eu daria o meu 
voto a esta medida. ~1as a mesma congregação 
poderia incluir entre os tres nomes que apre
sentasse, alem do~ cathedracticos, jubilados e 
mesmo !lenaS a ella estranhas, porque não pos
so reconhecer a ultilidade do privilegio exclu
~i v0,que o projecto quer dar aos cathedraticos. 

O SR. VIRGILlO DAMASlO dá um aparte. 
O SR. CmsTIANo OTToNl-Hoje mesmo sus

tentando o nobre senador autor do projecto, 
a incapacidade dos jubilados, foram citadas 
tres excepções; porque pois, ainda que fosse 
verdadeira a regra de incapacida1le, privar o 
governo de aproveitar as excepções? 

Os jubilados são invalidos,diz o nobre sena
dor ,mas a invalidez e rela ti va aos trabalhos do 
pl'ofessorado, não aos de direcção, que não 
são os mesmos. 
O~SR. MANOEL VICTORINo-Não, em parte 

são. 
O SR. CHRISTIANO OTToNI-Quem julga da 

capacidade e em l° logar, quem nomeia; em 
2° o nomeado, porque a acceitação não e obri
gatoria. 

Póde dar-se o caso de não convir a escolha 
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de um cathedratico, e mesmo o de recusarem 
todos. Que faria o governo neste caso? 

O governo fiscalisa a instrucção public~ em 
todos os gráos. 

O SR. MANOEL VICTORINo-Essa fiscalisação 
se exerce em toda parte. 

O SR. CRISTIANO OTTüNI-Pois bem; o di
rector é nos institutos de instrucção superior 
o representante dessa suprema inspecção do 
governo; tem de inspeccionar o proce"imento 
dos proprios professores e não só do pessoal 
arlministr'ativo. 

Por que razão, si o governo, em ,ladas cir
cumstancias, julgar mais apto um ju!Jilarlo e 
este se julgar com força para de8empenhar o 
cargo, por que não nomeai o ? Por que não 
aproveitar uma dessas excepções, ele que 
fali aram 1 

E não só os profes80res jubila·10s: uma no
tablidade estranha ao professorarlo, pó:le ser 
um excellente rlirector. 

Na/la mais direi sobre este ponto; mas visto 
que fui obrigado a vir á tribuna resolvo-me a 
aventar uma üléa nova que, creio eu, revoga 
disposição transitoria de quem se tem fal
lado. 

O SR. MANOEL VICTORINO - Que Já e;;tá re
voga/la na pratica; todas as nomeações teem 
sido feitas sem concurso. 

O SR. C. OTTONI -Si já a disposição a nin
guem é applicavel, pois que era transitoria, 
cahe por si : que necessida,le ha de revogaI-a 
por lei? 

Si nos substitutos, aquem se refere a rUspo
sição transitoria, nenhum ha em exercicio ..• 

O SR. MANOEL VICTORINO - Não ha; mflS 
aquelles para C[uem se havia creado essa ,lis
posição, os que haviam sir10 nomea,los por 
decreto sem concurso, estes já não ha mais. 

O SR. C. OTTONI -Bem; em to/lo o caso a 
disposição transito ria cahe por si ; mas volto 
a minha attenção para a regra geral na 
promoção de substitutos para catherlraticos ; 
o que mais convém, parece-me, é estabelecer 
este principio: No provimento ele vagas [le 
cathedraticos os substitutos farão concurso, 
podendo inscrever-se neHe quaesquer diplo
mados. 

A promoção dos substitutos sem concurso 
ha de fazer baixar o nivel do ensino. 

O SR. MANOEL VICTORINO - Fiz concurso 
para um e outro cargo. 

O SR.C. OTTONI-E é o que convém.O sub
stituto, que conta com a pr·omoção, natural
mente dedica o tempo que lhe sobra do ensino 
à clinica. os medicos; á advocacia, os legistas, 
os mathematicos a trabalhos geodesios, cui
dando antes de melhorar o seu bem estar 

material do que de aperfeiçoar seus conheci
mentos. 

Daqui a baixa do nivel do ensino. Assim 
nâo será, se virem a seu latio outros prepa
rando-'se para. concorrer. A emnlação não 
pó c1 e deixar de ser util. 

Que se oppõe a isto? Oppõem uma razão 
ele e1ireitos a/lquiridos, entendi<los em uma 
extensão que não posso comprehender. O ba
charel em lei~ ou rloutor em medicina, que 
é nomea"o substituto rle qualquer elas facul
dades, adquire direito à vitalicieddde, não 
ha e1uvida, mas arl,quire por ventura direito 
a ser promovido? 

Não, certamente. 
Dizem: Mas a lei nesse tempo garantia-lhe 

o ser promovido; é um direito adquerirlo. 
Eis oque não comprehendo. 

Si o chamado direito é eventual, não é 
effectivo sinão quall'lo vaga o cargo, em
quanto o cargo não vaga, não existe direito 
adquirido. 

O nobre senador, autor do projecto, refeiru .. 
se a uma theoria exposta por outro nosso 
collega, que consi/lerava a nomeação' para 
qualquer emprego publico como um contra
cto entre o nomeado e o Estado, ficando este 
obriga/lo a garantir ao funccionario as condi
ções que eram de lei quando foi nomeado. 
Si esta theoria fosse verda,leira, ficaria o legis
lador impe'lido de qualquer reforma na 
administração; quasi todas ellas alteram as 
attribuições dos empregados. Não poderia alei 
diminuir um orpenado, supprimir um em
prego publico. 

Não posso comprehender esta theoria de 
contracto entre o Esta/lo e os funccionarios. 

O SR, VIRGlLIO DAMASIO- Empregados vita
licios. 

O SR. C. OTTONI - Por que não os outros? 
O SR. VIRGILlO DAMASIO - Porque os ou

tros teem apenas uma espectativa de rlÍreito_ 
O SR. C. OTTONI - Teem direito às van

tangens que são da lei quando é nomeado, 
mas que outra lei póde alterar; a idéa do 
contracto privaria até o legislador de reduzir 
um ordenado. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO - Isso é outra 
cousa. 

O SR. C. OTTONI - Quem póde o mais, 
póde o menos. Si o chama/lo direito adquiri
do vale para um caso, vale para outro. 

O emprego não constitue contracto. A vi
taliciedade é urna concessão que faz a lei para 
bem n0 en::;ino, e si póde chamar-se um di
reito, este não comprehende o da promoção. 

De ow1e, pois, vem este direito ao substituto 
de impedir que concorram outros que podem 
ser mais habilados para o cargo, para o qual 
não fez concurso, nem foi nomeado 1 
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O SR. MANOEL VICT.oRIN.o - F.oi a lei que 
estabeleceu esse direit.o. ' 

,o ~R. C. OTT,.o~1 - A ~ei d:iz: «Serão pro
mpVl~.os» ; w,as .outra leI pode rev.ogal-a61 
e$tabelecer QUtra. regra. 

Si na. vigencia da primeira lei dá-se uma 
vaga, eo.;t.W> süp, .o substitut.o aqquir,e direito ; 
antes de vaga só tem eUe ,espectativa dê di-
re~to, de qu.e fall.ou .o n.obre :;,enarl.or. . 

QUaJl.d,o furam ab.olides .os vincul.os e .o di
rei'to á_pri~.ogenitur~, .os filhos d.os m.orga
d?s el}-ta.o eXIstentes tmham a espectativa d.o 
(hreit.o aos vincul.os, e a lei nã.o .os exceptuou 
da ab.~liçã.o; exceptu.ou, p.orém, aquelles cuj.os 
paes Jll: era.m m.ort.os .na9uella data, p.orque 
esses sIm tmham .o dIreIto perfeit.o. E' ex
actamente .o ca~.o d.os substitutos. 

O argument.o d.os direitos adquirid.os. na 
extensã.o que lhe querem dar, pr.ova de mais. 
Prova.ria que nenhum de nós póde dispor de 
seus bens, p.orque n.oss.os filh.os toom a eSllecta
tiva d.o rlireito a d.ous terç.os delles. 

O legislad.or nã.o p.oderia estatuir a liber(lade 
de ~estar, sinã.o para a geraçã.oseguinte; a 
actp.al teria direit.o ar1quirido .á distribuiçã.o 
.da herança, segund.o a lei vig~nte, 
. Na magistratura, n.o exercito, seria impos

I)IYel !llterar as regras da pr.om.oçã.o; .os di
r~itos ll4quirid.os a tud.o se .opp.oriam. O absur-
4.0 .é manifesto. . 

Assim_pensaJM1..q, pr.op.orei q:ue em ~.ogar da 
rev.og~q Jlr,opostl), n.o § ~., se estatpa a re
~L'lI-. ge~l cle'Pl'lJmoções, definida no seguinte 
$uQstitptivQ. (Lê.) 

V.em á mesa, é lida, ap.oiada e p.osta 
c.oDJuntamente em discussã.o a seguinte 

Emenda 

fi pr.om.oção de substituto a cathcdratic.o 
se fará p.or c.oncurs.o, n.o qual p.oderá inscre
ver-se qualquer dipl.omad.o p.or faculdades .ou 
esc.olas c.ongeneres; send.o, p.orém, aquel
l~ preferid.os eIl)- igualdade (],e circuIJ1stan
clas. 
. S!!la das sessões, 19 de ag.ost.o de 1893.-C. 
~. Ottoni. 

que lá é permittid.o, p.or assim dizer, a emi
graçã.o de pr.ofessores de um para outr.o esta
beleciment.o de ensin.o. 

Quant.o, p.orém, á aut.on.omia, a disp.osiçã.o 
d.o c.odig.o de ensin.o é exactamente á da Alie-,. 
manha, p.orquant.o .os lentes alli s~.o n.omea
c.os pel.o g.overn.o, mas p.or pr.op.osta d;).s f(\l:o 
culdaàes .ou das universidades e aqui .os di
rect.ores sã.o n.omead.os pela c.ongregaçã.o. 

Lê .o .orad.or disp.osições d.o n.oss.o c.odig.o, na 
capitul.o 17, m.ostrand.o que .os estabelecimen
t.os estil.o equlpara(l,.os a.os que sã.o tid.os p.or 
aut.on.om.os na culta Eur.opa. 

A emenda c'..o h.onrad.o senad.or tambem nã.o 
tem razã.o de ser. Sua Ex. disse que sem .o 
c.oncurs.o para cathedratic.o.o estimul.o (l.o sub
stitut.o iria diminuim1,.o. 

lst.o se daria sim, si vig.orasse .o regula
ment.o (le 1854, p.orque então .o substitut.o era 
n.omead.o e ia para a casa, nunca send.o cha~ 
mad.o para exercer .o carg.o si .o lente fosse 
assidu.o. 

H.oje, p.orem, .o cas.o é .outr.o: .o substitut.o é 
.obrigad.o a fazer cursos c.omplementares, a 
dirigir .o ensin.o pratic.o, cc s.orte que as pr.o
vas que sempre dá de sua capacidade c.onsti
tuem um c.oncurs.o c.ontinu.o e permanente, 
que (1ispen'la .o ulteri.or. 

A disposiçã.o da emenda d.o honrad.o senad.or 
nã.o alcançaria mesmos .os actuaessubstitutos, 
que teem direit.os adquirid.os: seria uma dis
p.osiçã.o (le lei actual retr.oagir para rev.ogar a 
disposiçã.o geral de direit.o e c.ontra. a expressa 
determinaçã.o d.o art. 11 da C.onstituiçã.o § 3°, 
que prohibe a r,ecretação (~e leis retr.oactiv;1s. 

A' vista dist.o, v.ota c.ontra a emenda, di,s: 
pensad.o-se de citar exempl.os (l,e pr.ofess.ores 
que desempen lIam perfeitamente .o carg.o sem 
que tenham passad.o p.or n.ovas pr.ovas de 
c.oncurs.o. (;lI uito bem.) 

Ninguem mais pedind.o a palavL'a, encer, 
ra-se a discussã.o. ' 

Annunciada a v.otaçã.o e verificand.o-se não 
haver mais n.o recinto numer.o legal, pro,ce
de-se á chamada d.os Srs. senad.ores que 
c.ompareceram á sessã.o (42) e deixam d.e 
resp.onder .os Srs. Thomaz Cruz, J.oaquim 
Sarment.o, Nina j1ibeir.o, Cunha Juni.or, Cruz, 
J.osé Bernard.o, Amar.o Cavalcanti, J.oaquim 

p S~. Virgilio paUla!!ilio é Pernambuc.o, Gai'par Drumm.ond, R.osa J)L
.obrIgado a .occupar a attençã.o d.o Senad.o ni.or, Domingos Vicente, Lapér, Sald;tp,ha. 
p.or alguns minut.os, deviC'.o a.o discurso do Marinh.o, Joaquim de S.ouza, Silva Caned.o, 
h.onrad.osenad.or p.or Minas e á emenda que p,aranh.os, p. d.o Amaral, Santos Anqraqe e 
apr~sent.ou. Raulin.o »Orn (19). 

VIU que S. Ex. nã.o estarial.onge de accei- O SR. 3° SECIlETARIO inf.orma que .os Sr8. 
tar a nomeaçã.o exclusiva r.os lentes cathe-I Thomaz Cruz, Cunha Juni.or, J.ose Bernard.o 
dratic.os para .o carg.o de direct.or. cas.o .os n.os- R.osa Junior e Saldanha Marinh.o retiraram~ 
S.oS estabeleciment.os (le ensin.o superi.or tos- 1 &C inc.omm.odad.os. 
sem aut.on.om.os, c.om.o .os da Allemanha, por 'A v.otaçã.o fica adiada p.or falt;!. de quor~l?f_ 
exe~plo. . _ Segue-se em 3" discussã.o, a qual encerra-~é 

P,OIS bem! a .orgamsaçaÇ! actual d.o n.oss.o sem debate., iJ,diand.o-se a votaçã.o p.or falta 4El 
erulmo só dIverge daallema em um p.onto: é, numero le~/!.l, .o pr.ojecto tlQ S!ólW!4Q, p,. 24, d!ól 



SESSÃO EM 19 ~~ AGP~TQ DE 1893 

1893. dispondo que a approvação no exame 
de madureza ou o titulo de bacharel em 
sciencias e lettras. dado por instituições dos 
estados. ou reconhecidas por elles e organi 
sadas em conformidade do regulamento ap
provado pelo dec. n. 1194, de 28 de .dezembro 
de 1892. ):labilita para ,a matricula nas 
instituições do ensino superior da. Republica. 

.segue·se em 2'" discussão. a qual encer
r~-se Belll debate. adiando-se a votacão por 
falta de flumero legal, a PfoposiçiQ da Cam&r& 
dos Deputados, n. 26, de 1893. declarando 
que a graduação do posto de tenente-coronel, 
confererida por decreto de 4 de novembro de 
18~1, ao major de infantaria Braz Abrantes, 
hOJe tenente-coronel effectivo. deve ser consi
derM-a de 21 Je março do mesmo anno; com. o 
parecer da commissão de marinha e guerI'a. 

Segue-se em 3" discussão. a qlJ-al encerra-SQ 
sem debate, adiando-se a votação por falta de 
n)lmero legal a proposição de mesma camara, 
n. 125, de 1692 •. autorisando o governo a 
contar. para a jubilação de D. ~aria Tho
masia de Oliveira e Silva. professora jubilada 
da 2~ escola publica (j.a t'reguezil!. do Engeuho 
Velho, o tempo em qlleserviu. .como adjunta 
da escola da freguezía do Sacramento. sendo 
os vencimentos de accôrdo com a tabella que 
vigorava ao tempo de sua jubilação. 

Segue-se em 3& discussão, a qual encerra-se 
sem debate. adiando-se a votação por falta de 
numero legal a proposição da mesma camara. 
n. 32, de 18§3. concedendo a D. Hendqueta 
CarMiro de Mendonça Faure. viuva do Dr. 
Antiocho dos Santos Faure. lente(j.as escolas 
Militar e Polytechnica, ª pen§lª,o de 200$ 
mensaes, incluindo-se o meio-Boldo que ora 
percebe. 

O SR. PRESIDENTE diz que. achando-se redu
zido a menos de um terço O numero de senado
res presentes, vae levant/!.f a sessão e designa 
para a ordem do dia da sessão seguinte: 

Votação em 3" discussíto do prOjecto do Se
nado. n. 41, de 1893. approvando. com altera
ções, o codigo das disposições communs ás in
stituições do ensino superior ; 

Votação em 3" dita do pr'ojecto do Senado. 
n. 24. de 1893, dispondo quea approvação no 
exame de madureza ou o titulo de bacharel 
em sciell.cias e lettras. dado por instituições 
dos estados. ou reconhecidas por elles e orga
nisadas em conformidade do regulamento ap
provado pelo decreto n. 11\14. de 28 de dezelIl:: 
bro de 1892. habilita paaa a matricula nas 
instituições de ensino superior da )lepublica ; 

Votação em 2" dita da proposiçãq da Cam<Jra 
dos Deputados. n. 26. 4e 1893, declarando 
que a graduação do posto de tenente-coronel. 
conferida. por decreto de 4 de novembro dE! 
1891 aQ major de infantaria Br~. Abrantes, 
hoje tenente-coronel effeativo, deve ser c0Il--si
derada ge 21 de março do mesmo MIllO ; 

, 8SNADO 6 - V. IV 

Votação em 38 dita da propol,lição da mesma. 
camara, ~. 125, de 1892, autprisandO o go
Terno a contar, para. a jubilaQão de D. Maria. 
Thomasia de Oliveir.a e Silva, professora ju
bilada da ~o escola publica dlJ, freguezia do 
Engenho Velho, o tempo em que serviu COIlW 
adjunta da escola da freguezia do Sac~mento. 
sendo os wmcimentosde accor<J,o com a. tabella. 
que vigo:rava ao tempo de sua jubilação ; 

Votação em 3" dita da propO/lição da, mes.a. 
camar~, n. 32, de 1893,concedendo a p. H.
riquete. Carneiro de Mendonça Faure, viuva. 
do Dl'. Antiocho dos Santos FlJ,ure, lente da. 
escolas Militar e PolytechniclJ" ti, pensão de 
200$ men!,!aes, inclujndo-se o meio-soldo que 
ora percebe; 

Discussã,o unica da redacção do prQjecto <lo 
Senado, n. 30, de 1893, determinand,o que o 
gOTeruo providencie no sentido de ser melho
rada a re1brma do lo tenente da armada 0&
millo de Lellis e Silva ; 

3' discussão da proposição da CaII!Ara dos 
Deputadoa, n. 50, de 1893, autorisando o go
verno a abrir, no corrente exercicio, um 
credito supplementar para varias opras do 
Ministerio da Justiça e Negocies Int~riores ; 

3' dita da proposição da Camara dQ!il Depu
tados, n, ~3, de 1893, determinanda que j) 

governo abrirá. o.esde j4, um credito ext1'lj.
ordinario de 1.200:000$ para dar cumprimento 
á lei n. 120, de 8 de novembro de l800 ; 

3' dita do projecto do Sellltdo, n. 33, d,.e 
1893, regulando a successão dos h~rdeiro8 
para recebimento do muntepio milit8.p ; 

3" dita da proposição da mesmlj. ~m&~, 
n. 39. de 1893, prorogando por mai!!~is m~
zes a licença concedida áo Dr. Henriqu,.. 
Autran da Matta fi Albuquerqu€>, assistente 
de clínica pedia trica da Faculdade da Bahia; 

3' dita do projecto do Senado, n. 37, 48 
1893, incluindo no cs.lculo do tempo de ser
viço para it jubilação do lente da FlWuldade 
de Medicina do Rio de Janeiro Dr. João Dá 
masceno Peçanha da Silva, o tempo que :'8 
mesmo doutor serviu como alumno pensionis
ta do Hospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exercito; . ' 

2" dita da proposição da Camara dQS DeplJ.
tados. n. 42. de 1893, concedendo, repartida
mente a Lyiza Gyilherrp.illa de Campos e Anna 
Julia de Campos, a reversão da parte 0.11, pen
são de qUE! gosavam, tambem rep.irtidamente, 
com sq.a fallecida irmã Emilia Adel~ide de 
Miranda Ribeiro; 

2' dita da proposição da mesma çamara.. • 
n. 37, de 1893, concedendo lJ-ma pel1são @ 
2:400~ á viuva e filhos do desemb/!.rgador 
Caetano Estellita ClJ,valcante Pessoa. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 30minutos 
«a tar4e. ' 
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pubUcaQão Ceit,a elD virt,ude de d~libera,;iio do Senado elD .8 de agol!!lt,o de .893. 

:Relação das estradas de ferro concedidas pelo Governo da União com especificação dos prazos das concessões, favores pecunia.rios e 
condições de reversão 

~ 
~ PRAZO 

I 
PRAZO 

r::! 
CAPITAL 

DENOMINAÇÃO DA TAXA DA CONDIÇÕES DE REVERSÃO OBSERVAÇÕBS 
o GARANTIDO 

GARANTIA j ~ 

~ CONCESSÃO 

~ -
I Madeira /to Guaporé .•... 60 annos. ................ ...... ......... ' Direito do governo a resgll.tal-a no 

I fim de 20 annos da data da aber-
I tura ao trafego. Reversão no 

2 Alcobaça á Praia. da Rai-
I fim do prazo do privilegio. 
I 

nha ..........•..... '" 60 » 5.526:000$000 6 "/030 annos.IDireito do governo aresgatal-a no 
I fim de 30 ann08 contados,dadata 

I I do decreto (16 de outubro de I 1890). Não ha reversão ........ I 

3 Caxias a Ar/tjluaya ....... 60 » 22.500:000$000 6 »60 » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 10 a,nnos contados,da data 
da conclusãe das obras. Não ha 
reversão ...................... 

4 Caxia! a Cajazeiras .••.... 80 » 2.319:000$000 6 » 30 » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 ann09 contados da data 
da concessão, 31 de maio de 
1889. Não ha reversão .......... 

5 Petrolin/t aoPiauhy .•.•. 60 » 30.000:000$000 6 » 30 » Direito do governo a resgataI-à ao 
firo de 30 annos,contados da data 
da concessão (28 de novembro 

Ceará Mirim ....... : ..... 
de 189)0. Não ha rever~ão .....• 

6 60 » 1.367:700$000 6 » 30 » IDireito do governo a resgatal-a 
no fim de 30 annos contados da 

I data da concessão (28 de :novem-
.e 1889). Não ha reversão .. /Idem id, 
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71Natál a. Nova. Cruz .••.... 180 

81C0nde d'Eu .............. 190 

9.INazareth ao Crnto ....•.. 180 

IOIRecife ao Limoeiro e R. del90 
Nazareth .......•....•. 

111 Recife a Palmares ........ 190 

121Recife ao Pacifico ........ 190 

131Ribeirão ao Bonito ....... 150 

141Tamandaré a Barra ..•... !50 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.496:052$5441 7 »130 » o contracto foi firmado com o go
verno d'l estado do Rio Grande 
do Norte, tendo o Governo Fe
deral afiançado o pagamento dos 
juros e podendo re~gatal-a no 
fim de 15 annos, cO'ltados de 20 
de fevereiro de I Si ::;. Não ha re
versão. 

6.000:00n$000 7 »30 :. ~ Direito do governo a resgatal-a no 
~ 69.272 6 20 »( fim de 15 annos, contados de 25 

de abril de 1874. Não ha reversão, 
19.500:000$000 »30 » Direito do governo a resgatal·a no 

fim de 30 annos, contados da data 
da concessão (22 de novembrolldem idem. 
de 1890). Não ha reversão ... " 

5.000:000$0001 7 »130 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de 5 
de agosto de 1874. Não ha re
versão. 

! 10.666:666$6671 7 »j ......... 'jDíreito do governo a resgatal-a no 
I 4.316:977$778 5 » fim de 30 annos,contados da data 

do privilegio (7 de agosto de 
1852). Não está claro do con
tracto si ha ou não reversão.) 

•••••••••••••••• 1 •••••• 1 •••••••••• I Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, contados da 
data da abertura ao trafego. Ha 
reversão. 

1.821 :000$0001 6 »130 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos,contados da data 
da concessão (7 de junho de 
1890). Não ha reversão ......... Ieapital maximo. 

3.912:000$0001 6 »130 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos contados de 30 
de janeiro de 1890. Não ha re-
versão ........................ I Capital maximo. Está 

fncluido no capital 
garantido o prolon
gamento da Barra 
a Palmares; e de 
Palmares a S. Ben
to não é garan tido. 
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-~ 
~ PRAZO 
O 

~ 
CAPITAL 

DENOMINAÇÃO DA TAXA 

1 
GARANTIDO 

CONCESSÃO 

15 Maceió a Leopoldina ..... 50 annos .. 5.059:5901000 6 » 1 Centml de Alagôo.s ..... , 90 » 4.553:000 000 7 » 

16 Ramal de Assembléa .•. 81 » 1.860:000$006 6 » 

17 Alagôas a Paulo Affonso .. 80 » 17.913:210$0001 6 » 

IS A:!acsjúla. flimão Dias .... 75 » 5.826:522$000 6 » 

~ Bahia,&. Alagoinhas •.. " . 00 ,» 1.6.000; 000$00O 7 .» 

}, 

~O Rama.l do Timbó ... , ..... 30 » 2.650:000$000 6 » 

Contral da Bahi ......... r 21 » 13.000:000$000 7 » 

, 

PRAZO 

DA 

GARANTIA 

30 annos .. 
30 » 

30 » 

30 » 

30 " 

30 'l'> 

, , 

30 » 

: 
30 » 

CONDIÇÕES DE REVERSÕES 

........................... , ................. 
Direito do governo:a resgatal-a .no 

.no ·fim de 30 a.nnos, contados .de 

. .3.de dezembro de 1884. Não ha 
ooverilã0. 

Direito do 'governo.a resgataJ.a no 
.fim ,de.30 annos,.contados ·de'22 
,de &unho de ,1889 .. Não ha're-
versão. 

Direiw do governo a :resgattll-a :no 
fim ,de 30 annos, contados deS 
de ,novembIX> de 1890. Não :ha 
'Feversão. O contracto f"i fir-
mado com .0 estado das Alagôas 

Direito do governo a ·resgatal.a no 
fim de :J5 annOil, .contados ·da 
datada iIUl.'uguração.Reversão 
para ,o .estado de sergipe ,com 
: q uemfoi ·-firmado () comracto .... 

Direito do :go.verno a resgataJ.a .no 
fim de 30 annos, contados da 
,data do pr.ivilegio (J9 de de-
.zambloo de .1 853). Nã.o ha re-
versão. 

Direito do governo a resgatal-a no 
fim de .30 annos,contadosdadata 
,do priv;ilegio (7 de. abril ,de '}88S). 
'Não ha l!ev.arsão. 

Direito do governo I\. :resgatal-a mo 
iim de ,80 annos,contados da data 
,da conolusão .da estrada ( 1:7 de 
.Maio ,de ,1:8B7).!Não lha :JreVe1lSão. 

OR.'\ER:V:AÇÕES 

Caducou. 

Capital maximo. 

Idem idem. 
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221Ramal de OraOO e prolon
gamento .•.......•.... 177 » 

22lTraml'oad Nazareth (pro
longamento) .........•. 180 » 

241 Victoria a Peçanha .. " .. 180 » 

25lItapemirim a Santo Eduar-
do .................... 176 » 

26lcarangola .............. 190 » 

27.1Barão de Araruama ...•.• 180 » 

281Central de Macahé .•...•. 180 » 

~INorte , ...•. , .••••....•. 17Q » 

301'fijuca ....•......•.....• , ...•...•. ' 

311Corcovado " ............ 150 lP 

9. QOO:OOO$OOOI 6 »130 » Direito do governo a resgatal-a DO 
fim d8 30 annos, contados de 29 
de março de 1890. Não ha re· 
versão ...................... 'Icapital maximo. 

1.950:000$0001 6 »130 » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15annos, contal\los de 15 
de dezembro de 1888. -Não har » 

15.198:540$0001 6 »130 » 
reversão ...•.................. 

Direito do governo a res;:;atal-a DO 
fim de 15 annos contados de 5 
de janeiro (Ie 1889. Não ha re-
versão ..•..•..... ' ...•...••..• I » 

2.700:000$0001 6 ~ 130 » Direito do governo a resgata.l-a no 
fim de 15 annos, contado, de 15 
de dezembro de 1888. Não ha 
reversão ...................... I » 

6.000:000$0001 7 »120 » Direito do governo a resgatal·a no 
fim de 15 annos. cantados de 12 
de dezembro de 1874. Não ha re· 
versão. 

2.805:000$0001 6 »ISO » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de :'Il 
de maio de 1889. Não ha re-
versão •.........•.•....•...... 

1.718:400$0001 6 »13) » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, contados de 15 

., .......•.....• 1.· .... 

•••••••••••••••• 1 •••••• 

••••••• , •••••••• r •••••• 

de dezembro de 1882. Não ha re-
versão ...... , ...•... " ...•• , .• 

• • • • • • • • • • I Direito do governo a resga.tal-a no 
fim de 15 annos,contados de 4 de 
novembro de 1882. Reversão no 
fim do privilegio . 

.• , .•..•.. ,.Não ha direito de resgate. Rever
são no fim do prazo d'l, con
cessão . 

. . • . • . • . . • ,l>ireito do governo a resgatal·., no 
fim de 15 annois,contados de 7 de 
janeiro de 1882. Reversão para 
a Intendencia Municipal no fim 
do privilegio. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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I PRAZO 

§ DENOMINACÃO DA 

~ 

i 
CONCESSÃO 

321MetroIOlitana ....... '" .130 annos .. 

331Capital Federal a Guara-
tiba .......... ' ....... 150 » 

341 Elevada ................. 1 •••••••••• 

351Botafogo a Angra (los Reisl90 » 

36IS. Francisco Xavier ao 
Commercio ............ 160 » 

37ICruzeiro a Santa Cruz ... 160 » 

38IParatya Iguape ......... 160 annos .. 

39ILeopoldina .............. 150 » 

401üur0 Preto a Peçanha ... 160 » 

PRAZO 
,CAPITAL 

TAXA DA CONDIÇÕES DE REVERSÕES 
GARANTIDO 

GARANTIA 

•• •• • •••• •• • , •• 01 •••••• I •••• , •• " oIDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 20 annos, contados da 
inauguração do tr-afego. Rever
são no fim do prazo do privilegio 

.......•........ , ...•.. , ..........• Direito do governo a resgatal-a 
em qualquer tempo. Reversão 
no fim do prazo da concessão . 

OBSERVAÇÕES 

• • • • • • • • • • • • • • • • , •••••• I •••••••••• ,Não ha resgate. Reversão no fim 
do prazo da concessão ........ ,.IFaz parte dos traba 

lhos do melhora 
mento da lagõa Ro 
drigo de Freitas. 

'" ..... ,. ,Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 anHos, contados de 26 
de outubro de 1889. Não ha re
veri:'ão. 

.......... ,Resgate em qualquer tempo. Re
versão no fim do privilegio. 

..... ".,. IResgate em qualquer tempo. Re
versão no fim do privilegio. 

• • " • '" •• I Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 20 annos contados da 
inauguração do traf' go. Rever
são no fim do privilegio. 

· ......... ,Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos,contados de 7 de 
março de 1872. Não ha reversão. 

· ........ , ,Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 20 annos,contados da data 
da inauguração do trafego. Re
vernão no fim do prazo do pri
vilegio. 
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. 411 Peçan 11a ao Araxá.... . . .• 60 » 

421Barra Mansa a Catalão ... 160 » 

431Minas e Rio .............. 190 » 

441Muzambinho (tronco) ..... 150 » 

45IIdem(Ram. da Campanha)150 » 

46ITaubaté a Ubatuba ....... 160 » 

471Taubaté ao Amparo .. '" .160 » 

481Sautos a Jundiahy ......• 190 » 

25.500:000$000r 6 »130 » Direito do governo a resgastal.a
l
capital maximo. 

no fim de 30 annos contados de 
28 de novembro de 1890. Não ha 
reversão .......... , .......... ,. IIdemidem. 

31.200:000$0001 6 »130 » 

15.495:253$0851 7 »130 » 

Direito do governo a resgatal·a DO 
fim de 30 annos, contados de 16 
de outubro de 1890. Não ha re-
versão ....................... . 

Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de I 
de dezembro de 1888. Não ha re-
versão ..................•...... 

••• , '.' ••••••••• I •••••• , • " ., ••••• ,Direito do governo a resgataI-a no 
fim de 15 annos, contados de II 
de outubro de 1890. Não hel. re
versão. 

2.509:500$00015 e 4 »130 » Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de II 
de outubro de 1890. Não ha re-
versão .................. " ." .IGarantia de 5 % du-

rante cinco annos de 
construcção e de 
4 % durante 25 an
nos de trafego. 

5.136:570$0001 6 »130 » Direito do governo a l'esgatal-a no 
fim de 15 annos,contados de 5 de 
janeiro de 1889. Não ha rever-
são ............................ !CaPital maximo. 

...............• , .....• , ...•...... ,Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, contadosda data 
da inauguração. Reversão no 
fim da concessão. 

'" ......... ..•• , •.... . , ... " ..... ,Direito do governo a resgatal-a 
no fim de 30 annos, contados da 
inauguração do trafego de toda 
a estrada (8 de Setembro de 
1868). Não ha reversão, reser
vando o g0verno o direito de 
<lesa proprial-a. 

rIl 
tz;l 
g:j 
~ o 
tz;l 
is: 
J-' 
co 
t:! 
tz;l 

> 
I<l o 
rIl 
>-3 
o 
t:! 
tz;l 

..... 
00 co 
CI:I 

.;:.. 
-l 



i 
~ DENOMINAÇÃO 

PRAZO 

DA 
CAPITAL 

TAXA I DA 

PRAZO 

OB3ER V AÇÕES CONDIçõES DE RE'VERSÕES 
GARANTIDO 

CONCESSÃO GARANTIA I -I 1--1 ___ --_______________ _ 

49 

50 

51 

Ribeirão Preto aJa
guara e ramal de 
Caldas. . . .. . .. • .• . 150 annos .. 

}l J"""",,, " Catalão ..•. 160 » 

6.153:257$7501 6 » 120 annos .. 1Direito do governo a resgatal-a 
no fim de 10 annos, contado:;; de 
17 de fevereiro de 1883. Não ha 

11.390:7~0$OOOI 6 » 130 » 
reversão. 

Direito do governo a resgatal-a 
no fim de 30 annoS, contados de 
16 de outubro de 1890. Não ha 
reversão .............. ' .. , .•... I Capital maximo. 

\ Prolongamento da Re
saca a Santos .•..... •••• ~ ••••• I ................. I •••••• . ......... IDireito do governo a resgatal-a ao 

,Prolongamento de Ta
! tuhy a Itararé e Bo-

~ \ tucatú a Parapanema 174 

Q' 
o' 

~JprolOngamento a San-
\ tos ............ , .... 160 

Rio Claro... " ......... 150 

» 

» 

» 

fim de 20 annos. da data da 
inauguração de to lo o trafego. 
Não ha reversão. 

21.501 ;000$0001 6 »130 :. IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, cORtados da 
data da concessão (24 de no
vembro de 1888). Não ba re
versao. 

••.•••••••••• , •. I.', ' •• I ••••••.•• IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, con tados da 
data da concessão (4 de julho de 
1891). Reversão no fim do prazo 
da concessão. 

................ I ...... I .....•.... IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados da 
data da inauguração. Não ba re
versão. 
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52 IProlongamento a Santos .• I .......... 1 ..•.•.•...•..... 1 •••••• 1 .......... [Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 20 annos, contados da 
data da inauguração do trafego. 
Não ha reversão. 

53 ISul Paulista ............ 190 » 1 11.008:080$008[ 6 " [30 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de 26 

... I do a,dl do 1800. Não ha ,o-
jUberaba ao Coxim ....•.. 

versão ..................... , .. I Capital maximo. 
:" 54 60 » 30.000:000$000 6 » 30 » Direito do governo a resgatal-a. no 
:; fim de 30 annos, contados de 16 

de outubro de 1890. Não ha re-
versão .....•....•...•......... Idem idem. 

55 ICatalão a Palmas ..•...... 160 » I 24.000:000$000[ 6 » [30 » IDireito do governo a resgatal-a no m 
fim de 30 annos, contados d.e 16 ~ 

m 
de outubro de 1890. Não ha re- m 

II-t 
versão ............. , .......... Idem idem. o 

56 1 Pontal a Matto Grosso .... 170 » I ... , .. , .......... 1 ...... I .......... / Direito do g0verno a resgatal-a em to;I 

qualquer tempo. Reversão no Is: 
fim do privilegio. ...... 

57 IParaná ................. 190 » I 11.492:042$707[ 7 » [30 » IDireito do governo a resgatal-a no ~ 

fim de 15 annos, contados de 1 t::1 
de maio de 1875. Não ha rever- ~ 

são. O contracto foi firmado com ;r. 
o governo do Paraná. Cj) 

9.2êl:420$0001 6 
o 

58 IProlongamento .......... \75 » » 130 » jDireito do governo a resgatal-a no Ul 
t-:I 

fim de j5 annos, contados de 5 de o 
janeirode 1889.Não ha reversão. Idem idem. 

~ 59 \Itararé a Cruz Alta ...... 190 » 77.059:830$000[ 6 » \30 » IDireito do governo a resgata l-a no 
fim de 30 annos, contados de 9 ...... 
de novembro de 1889. Não ha ~ 
reversão. Idem idem. Ci-' 

60 I D. Theresa Christina .. " .180 » 5.609: 298$020 [ 7 » [30 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 15 annos, contados de 21 
de outubro de 1874. Não ha re-
versão. 

61 IE~treito ao Chopim .•.•... 170 » I 47.398:830$000! 6 » 130 » IDireito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos, contados de 18 
de outubro de 1890. Não ha re-
versão. . . . . . . .. . ............• lIdem idem. 

62 ISanta Maria a Cruz Alta 190 » 4.812:000$0001 6 » 130 » I Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos,contados de 9 de 
novembro de 1889. Não ha re-\ ~ versão t ••••••••••••• , •• , • , • • • •• ldem id.em. 1:0 
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65 
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69 

'Torres aPorto Alegre ... h:1O annos .. 1 

: 
I ' 1St ,Ie.r.Ol;\y,mQ~ .•••• _ •••••• , •• 170 » 

1St Jeronymo (ramal) .••. '170 » 

I Pelotas ás oolonias S. Lou-
renço ................. 160 » 

Rio Grande a Bagé.. , ... 90 » 

Qua.rahim a ltaqui ...•.. 90 ~ 

Itaqui 8 Sa.nto Angelo .•. ISl 7> 

-6:664~$OOol ~ »120 annos .. I Dírclto d.o governo a re,ga.tall-a no 
fim de 30 annOS,contadoB de 19 de 
julho de 1890. Não !la Tever8&o·ICapital maximo. 

0.,67.0;000$000 .6 » i 30 » Direito do ,governo a 1"e6,,"1Ltal-a no ' 
i :fim de 12 anuos, contados de 24 
I de julho de 1890. Não ha. re-

versão ........................ pdem idem. 
............. ... . ......... Direito do governo lJ, resga.tal-a nO~1 

' fim de 12 annos, cvntados de 24: 
de julho de 1890_ Não ha Te-! 
versão. li 

II 

'4.246:'560$OOdl 6 }) 130 

13.521 :453$3221 7 }) 130 

6. 000: OGO$OOOI 6 »130 

10.7a4:000$OOOI 6 »130 

» Direito do governo a resgatal·8, Tro 
• fim de 15 annos.contados de 5 de 
: janeiro de 1889. Não ha. rever-, 
o são ................. : ......... lIdem idem. 

}) , Direito do governo a resgatal-a no 
fim de 30 annos,contados da data 
da. conclusão da estratla. Não ha! 
reversão. ; 

» 'jDireito do governo a resgatal-a no' 

}) 

o fim de 30 aUDOS, contados de 19 
de novembro de '1881. Não haJ 
reverSão. 

Direito do governo a resgatal-ano 
fim de 30 annos,contados de 9de 
maio de IS90. Não ha reversão,icaducou. 

24 llejulho de IS93.-'Chrockatt de Sd, inspector geral. 

@ 

~ 
III 
~ 
lZl 

g 
ri> 
l'!I 
Z 
> g 



SESSÃO EM 21 DE AGOS TO DE 1893 in 

Prf.idencia do Sr. Prudente de Moraes 
("ice~esjdellje) 

SUMMARIO-Chamada-Leitura da acta-EXPliIl>lBNTIl 
-Pllrecer-Commuolcação do Sr. Q. Bocayuva-OR
D"'" DO Da -Votação do projecto n. 4t - Decl<l"ação 
de voto-Votação do projecto n. 24 de 1893 e da'!. pro
posições os. 26, 11I5, 32 e 50 de 18~3 - 2' diseu,sau da 
proposição n. -'i3- Discursos dos Sr~. Americo Lobo. 
Catunda. Americo Loho e A ristJdes Lobo - Encerra
mento da d'Roussão - Votação - Votação da redae
ção n. 30 e do projeeto n. 33 de 1893 - Rneerramento 
':a discussão da proposição n. 39 de 1893 -Chamada 
- Declaração do Sr. 20 secreta.rio - Adiamento da 
votação - Encerramen to da discussão do projecto 
0.37 e das proposições ns. 42 e 37 de 1893 - Adia
mento da votaçao. 

Ao meio-dia compa.recem 33 Srs. senador~s, 
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Ba.ena. 
Joaquim Sarmento, Manoel Barata, Cunha 
Junior, Gomensoro. Cruz, Catunda. João Cor
deiro, Oliveira Galvão. Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto, João );Teiva. Firmino (la Sil
veira, Joaquim Pernambuco, Messias de Gus
mão. Rosa Junior, Coelho e Campos, Virgilio 
pamasio, Manoel Victorino, Q. BOlJayuva, 
Laper, Braz Carneiro, Aristides Lobo, Salda
nha Marinho. Joaquim Felicio, C. Ottoni, 
Americo Lobo, Paranhos, U. do Amaral, San
tos Andrade, Generoso Marques e Raulino 
Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida., posta em discussão e não havendo 

reclamação dá-se por approvada a acta da 
sessão IIonterior_ 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
8rs. Gil Goulart, Thomaz Cruz, Francisco 
Machado, Nina Ribeiro, Elyseu Martins, JORÍI 
Bernardo. Domingos Vicente. Rodrigues Al
-ves, Silva Canedo, Joaquim Murtinho e Luiz 
Delfino. 

Deixam de comparecer com causa partici
pilda os Srs. João Pedro, ~0lU3. Coelho, 
Coelho Rodrigues, Monteiro de Barros, E. 
Wandenkolk, Aquilino do Amaral, Pinheiro 
Machado e Julio Frota; e sem causa partici
p8.da. João Barbalho, Gaspar Drummond, Ruy 
JllWbf.lSa., campos Sa.lles, Joaquim de Souza, 
Pinheiro Guedes, Esteves Junior e Ramiro 
Barcellos. 

o SR. 3" SEORETARIO (servindo de 1') dá 
conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Tres do lo secretario da. Camara dos Depu

tados, datados de 18 e 19 do corrente mez 
rQmettendo as seguintes 

• ___ < _. __ .~zs = 

PROJ>OSlCÕElil 

N. 58- 1893 

o CongresM Nacional resolve: 
Art. Lo Os proprios nacionaes, que :por lei 

do antigo regimen foram entregues á Santa 
Casa de Misericordia do Recife, com o encar
go de recolhimento e educação de orphãOs 
e desamparados, bem como a Colonia. Isabal, 
no estado de Pernambuco. continuarão iJ. 
ter o destino a que estão servindo. 

Art. 2_0 Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 18 de agosto de 
1893.-João Lopes, presidente.-Antanio A~t:
redo, lo secretario. - Antonio Borges de 
Athayde Junior, 2" secretario.- A's commiB
sões de constituição e poderes e de fina.nças. 

N. 59- 1893 

O Congresso Nacional decreta: 

Titulo I 

CAPITULO I 

Art. }.o O Tribunal de Contas, creado pelo 
decreto n. 966 A de 7 de novembro de 1890 e 
consagrado pelo art. 89 da Constituição, terá 
a sua séde na Capital Federal e jurisdição em 
toda a Republica. 

Art. 2. o O pessoal do Tribunal de Contas 
compor-se-ha de cinco membros, o presidente 
e quatro directores, com voto deIibera.tivo, 
um dos quaes representará () ministerio pu-
blico. -

Para o serviço do mesmo tribunal haverá: 
3 sub-directores; 
1 secretario ; 

15 primeiros escripturarios ; 
15 segundos ditos; 
15 terceiros ditos ; 
1 cartorario; 
1 ajudante do cartorario; 
4 continuos ; 
Paragrapho unico. Os vencimentos dos 

membros e mais empregados do tribunal 
serão os constantes da tabella annexa. 

Art. 3.0 Serão nomeados: . 
lo, por decreto do Presidente da Republica 

os membros do tribunal, os sub-directores, o 
secretario e os escripturarios ; 

2", pelo presidente do tribuna~ o cartora
rio. o ajudante do cartorario e os continuos. 

Paragrapho unico. Os membros do Tribunal 
de Contas só perderão os cargos por sentença, 
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salvo o caso de não ser pelo Senado appro
vada a nemeação, que deverá ser sujeita a 
este na sua primeira reunião. 

Art. 4.° Vagando o logar de membro do 
tribunal, na ausencia do Congresso, poderá o 
Presidente da Republica preencher a vaga e 
o nomeado entrar em exercicio, ficando, po· 
rem, a nomeação dependente da approvação 
do Senado na primeira reunião. 

Art. 5.° As nomeações para preenchimento 
das vagas que occorrerem no tribunal, com 
excepção das do cartorario. do ajudante deste 
e dos continuos, serão feitas por livre esco
lha do Presidente da Republica, quanto ás 
dos directores e secretario; e por propo,;ta do 
tribun .. l, de entre os empregados deste e das 
repartições de fazenda, quanto ás demais_ 

.. Os sub-directol'es e escripturarios não po
derão ser tirados pelo governo para commis
são alguma. 

Art. 6.° Nos impedimentos repentinos serão 
substituídos: o presidente, pelo director mais 
antigo, este pelo sub-director mais antigo, e 
os sub directores e o secretario, pelO I" es
cripturario que for designado pelo presi
dente. 

Nos impedimentos prolongados serão sub
stituidos: o presidente, pelo director desi
gnado pelo ministro; os dirllctores, os sub
directores e o secretario, pelos ~ub-directores 
e los escri pturarios designados pelo presidente. 

O director representante do ministerio pu
blico será substituido pelo director do conten
tencioso do ThesOllro Federal. 

Art. 7_° A distribuição dos empregados pelas 
sub-directorias e da competencia do preiii
dente do tribunal, attendendo-se s.mpre a 
que, em um per iodo· não superior a dous 
annOi!i, metade dos empregados passe a servil' 
em sub-directoria dift'erente_ 

Art. 8.° São applicaveis ao presidente, di
rectores e mais empregados do tribunal, salvo 
as disposições do art. 5°, todas a.s disposições 
contidas nas leis organicas do Thesouro. sobre 
nomeações, demissões, expediente da repar
tição, presença dos empregados, pagamento 
de vencimentos, descontos por faltas, licenças 
e penas disciplinares, aposentadoria. e monte
pio obrigatorio creado pelo decreto n. 942 A 
de 31 de outubro de 1890. 

CAPITULO II 

DA JUR1SDICÇÃO, COMPETENCIA E ATTIUBUlçõES 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Art. 9.° A jurisdicção do Tribunal de Con· 
tas abrange todos os responsaveis por di
nheiros e valores pertencentes á Republica, 
ainda mesmo no caso de residirem fóra do 
paiz. 

Art. 10. O Tribunal de Contas tem juris
dicção propria e privativa sobre as pessoas e 
as materias sujeitas á sua competencia; func
ciona como tribunal de justiça, e as suas de
cisões definitivas teem força de sentença com 
execução apparelhada. 

Art. 11. Compete ao Tribunal de Contas, 
como tribunal de justiça administrativo; 

§ I . ° O exame e revisão das coutas minis
teriaes. 

§ 2. o A tomada de contas dos responsaveis 
por dinheiros e valores pertencentes á Re
publica. 

Art. 12. Ao tribunal, no que diz respeito 
ao exame prévio e revisão daa con tas minis
teriaes, compete: 

§ 1.0 Examinar todos os decretos, ordens e 
avisos dos di1ferentes ministerios, suscepti
veis de crear despez~s ou interessar ás finan
ças da Republica. 

§ 2.° Verificar todas as ordens e contas de 
c1espezas autori8adas pelos diíferentes minis
nisterios,registrando as de reconhecida legali
dade, inclusive as que foreni expedidas por 
teli'grammas para dentro ou fóra do paiz. 

No caso contrario, em exposição motivada, 
indicara á repartição que ordenou a Jespeza 
a causa da recusa do registro. 

I, o Presidente da Republica, si julgar im
prescin(Uvel a l\espeza impugnada pelo tri
bunal, pOllerá ordenaI-a sob sua responsabili
da(~e; 

n, o tribunal registrará então sob protesto, 
o decreto que a ordenar, levando o facto ao 
conhecimento do Congresso dentro dos pri
mell'os 15 dias de sua abertura, e si este esti
ver funccionando, no dia immediato ao do 
regi;stro, expondo os fundamentos do pro
testo; 

I1I, não terá logar, porem. o registro sob 
protesto, sendo neste caso absoluto o velo do 
tribunal, quando a impugnação for fundada. : 

a) no facto de estar esg"tada a verba; 
b) quando á. despeza não se applicar a verba 

que for imputada ou ; 
c) quando não houver cogitado della a lei 

de orçamento constituindo despeza nova ordi
naria. 

§ 3,0 Registrar as tabellas de distribuição 
de credito, que ser-lhe-hão enviadas pelos re
spectivos ministerios, afim de que inicie-se 
com regulariedade a escripturação no exer
cicÍl;) em que ellas teem de vigorar. 

§ 4.° Examinar mensalmente, á vista dos 
balancetes, o movimento de receita e despeza, 
recapituhmdo e revendo annualmente os re
sultados mensaes. 

§ 5. 0 Conferir esses resultados com os que 
lhe forem apresentados pelo governo, commu
nicando tudo em seu relatorio annual. 

Art. 13. Nenhuma ordem para adeanta
mento ou entrega de dinheiro por antecipa-
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ção a responsaveis, garantidos ou não por 
fiança, será registrada sinão depois de presta
das as contas doadeantamento anteriormente 
feito. 

E,tes adeantamentos só serão permittidos 
nos casos de absoluta necessidade, ou em vir
tude de expressa disposição da lei. 

Art. 14. Compete ao tribunal, na tomada 
de contas dos rcsponsavQispor dinheiros e va
lores pertencentes á Republíca: 

§ I. o Julgar annualmen te em unica in'stan
cia, as contas de todas as re,partições, empre
ga(l,os e quaesqup,r outros responsaveis que, 
singular ou collectivamente, tiverem atlmi
nistrado, arrecadado ou despendido dinheiros 
publicas ou valores pertencentes á Republica, 
ou por que esta seja responsavel c estiver.m 
sob sua guarda. e bem assim dos que, por 
qualquer motivo, as deverem prestar perante 
o mesmo tribunal, seja qual for o ministerio 
a que pertencerem. 

As contas doa responsaveis por valores em 
material serão julgadas em face de inventa
rias annuaes, acompanhados dos documentos 
justificativos do seu estado e das alterações 
occorridas por compra, venda, applicação, 
consumo ou estrago. 

As despezas de material seroo centralisadas 
no Thesouro. 

§ 2.· Propor ao ministro da fazenda a sus
pensão dos responsaveis, que não satisfizerem 
a prestação de contas, ou não entregarem os 
livros e documentos de sua gestão dentro dos 
prazoB fixados nas leis e regulamentos, ou 
quando, não havendo taes prazos, forem inti
mados para eBSe fim. 

§ 3. 0 Propor igualmente, nos termos do de
creto n. 657 de 5 de dezembro de 1849, a pri
são dos responsaveis que forem remissos ou 
omissos em fazer as entradas dos dinheiros a 
seu cargo nos prazos marcados pelas leis, re
gulament.os. instrucções ou quaesquer outlOS 
actos, e prover contra elIes e seus fiadores os 
sequestras e mais llroceRsos civis competen
tes para segurança e embolso da fazenda fe
deral. 

§ 4." Impor lllultas aOQ responsaveis, que 
não apresentarem as contas ou os livros e ~,o
cumentos de sua gestão, nos prazos que lhes 
houverem sido marcados, quando não o tive
rem feito nos prescriptos nas leis, regulamen
tos, instrucções e ordens em vigor. 

§ 5." Fixar, e julgar á revelia, o debito dos 
responsaveis, que deixarem de apresentar 
contas ou os livros e documentos de sua ges
tão, por quaesquer outras contas e documen
tos que lhes fizerem carga. 

§ 6." Mandar passar quitação aos thesou
reiros, pagadores, recebedores, almoxarifes 
e a quaesquer outros responsaveis, quando 
correntes em suas contas; julgar desembara
çados os valores depositados e extinctas as 

cauções de qualquer natureza pela quitação 
dos responsaveis, e leva.ntar o sequestro 
áquellps que declarar exonerados para com a 
fazenda federal. 

§ 7, o Avaliar as provas de facto, deduzidas 
por justificações e quaesquer outros documen
tos, da perda ou arrebatamento de dinheiros 
e valores publicas, por força maior, que 
forem apresenta(las pelos r~pon~a..-eis, e á 
vista dellas, resolver o que for de justiça. 
sobre o abono da somma ou dos valores per
didos ou arrebatados. 

§ 8. o Ad..-ertir de faltas as repartições, em
pregados e quaesquer outros responsaveis, 
quando da omissão se não seguir provavel
mente prejuizo publiCO ou particular. 

§ 9.' ReTer as contll.S dos re~ponsaveis, no 
caso de interposição ('.e recurso de revisão. 

§ 10. RequiSitar das autoridades e func
cionarios, que não lhe forem subordinados, 
e ordenar aos que o forem, a remessa de do
cumentos e informações que tiver por indis
pensaveis para o exame e julgamento das 
contas, e providenciar no caso de não ser 
satisfeita a requisição ou ordem. 

§ 11. Decidir si são ou não admissiveis os 
embargo:>, e julgal·os afinal. 

Art, 15. Como fiscal das leis da receita e 
despeza publicas, compete ao Tribunal de 
Contas: 

§ l°. Examinar as tabeUas de distribuição 
de credito, todos os decretos, ordens e avisos 
dos di1ferentes ministerio'S autorisando des
pezQS, e verificar a sua legalidade. 

§ 2. o Examinar, pelos respectivos titulos e 
documentos, si as concessões de aposentadoria, 
jubilação. ou reforma de empregados publi
cas, e bem assim as de meio·soldo, mont.e
pios e pensões são legaes e estão dentro das 
forças orçamentarias ou 'de algum credito 
especialmente aberto para tal fim. 

§ 3. o Expor em um relatorio annual,dirigido 
ao Congresso, todas as considerações tenden
tes a (~emonstrar e tornar bem conhecido o 
estarro da fazenda publica federal, as reforma 
de que possa carecer e os abusos e omissões, 
porventura, praticados no fiel cumprimento 
tanto das 'leis do orçamentos como de todas 
as que disserem respeito á. administraÇão 
ficaI. 

Art. 16. Para desempenho de taes attri
buições serão remittidos ao tribunal todos 
os elementos necessarios, sem reserva al
guma. salvo a limitação do § 20 do art. 
17. 

Art. 17, O tribunal poderá tambem, para 
exame completo da legalidade de qualquer 
despeza, determinada por meio de ordem, 
exigir, quando julgar conveniente, a apre· 
sentação do processo que tiver dado origem 
á mesma despeza. 

§ 1. o O processo depois de examinado, será 
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devolvido á repartição de contabilidade res
pectiva. 

§ 2. o Exceptuam-se nesta disposição fi s des
pezM reservadas e confidenciaes, as quaes se
l'ão submettidas ao tribunal para examinar 
si foram feitas dentro dos limites dos credi
tos consignados, sem entrar eUe na aprecia
ção de sua procedencia. 

Art. 18. Para a abertura dos creditos ex· 
traordinarios e SUl)plementares será ouvido 
:previamente o tribunal. 

- Os decretos abrindo taes creditos lhe serão 

ou aftlns,'nalinha ascendente ou descendenté, 
e até 2" gráo na collateral. 

Art. 26. A nenhum membro do tribunal é 
permittido intervir na decisão de negocio seu 
ou de algum seu parente até O 2" grão inclu
sive. 

CAPITULO IV 

SECÇÃO I 

enviados com os competentes relatorios D b d 
justificativos, afim de alli serem registrados. os empregados, suas attri uições e everes 

Art. 19. O ministerio da fazenda fará com-
Ínunicação ao tribunal de todas as autorisa- Art. 27. Compete ao' presidente do trio 
ç6es para emissão de emprestimos e levanta- bunal: 
mento de fundo e enviar-Ihe-ha cópia. de to- § 1. 0 Promover que o tribunal celebre re
dos os ducumentos justificativos de uso, que gularmente suas sessões nos dias determina-
tiver feito, dessas autorisações. dos e executar as suas deliberações. 

Paragrapho unico. Relativamente ás ope- § 2. o Dirigir os trabalhos do tribunal. 
rações do resgate da divida publica, será tam- § 3. 0 Manter a ordem na discussão e vota
bem enviada ao tribunal a relação dos bancos, çao e apurar os votos. 
casas bancarias e companhias que a houve- § 4. 0 Dellberar conjunctamente com OS 
rem contra. tado com o governo e um relatorio membros do tribunal. 
minucioso do modo pelo qual se haja cumprido. § 5. o Designar aos membros do tribunal oS 
o contracto. ministerios que devem ficar a éargo de cada 

Art. 20. Os contractos de obras publicas, de um, nos termos do art. 28. 
garantias de juros e subvenções a estradas de § 6. o Assignar as quitações que, em VIrtude 
ferro, engenhos centraes e navegação, impor- de deliberação do tribunal, se passarem aos 
tação de immigrantes, auxilios a emprezas de responsaveis. 
colonisação, construcção de dócas e de edifi- § 7. o Fazer expedir em seu nome e assi· 
(lios publicas, e em geral todos os de compra gnar!ts resoluções e ordens, concernentes aos 
e venda, celebrados por qualquer dos minis- negocios da competencia do tribunal. 
terios, serão submettidos á apreciação do tri- § 8. o Dar parte ao governo, quando assim 
bunal. . o tiver por necessario, das faltas e irregula.-

Paragrapho unico. Exceptuam-se os contra· ridades, que no serviço oecorrerem. 
ctos para o fornecimento de objectos de expe- § 9.& Providenciar no sentido de que as 
diente, compra de generos alimentícios, com- contasde todos os responsaveis deem entrada 
bustiveis e materia. prima,para o serviço dos no tribunal, nas época.s e nos tormos estabe· 
estabelecimentos e das estradas de ferro. lecidos neste regulamento. . 

CAPITULO III 

Art. 21. O tribunal resolve em sessão por 
lIiaioria de votos, que serão tomados por pre
bedenci3, de idade, votando por ultimo o pre
sedent~, que tambem terá o voto de quali
dade, nos casos de empate. 

,ti.rt~ 22. O presidente e os directores, bem 
que não sujeitos a ponto, deverão comparecer 
aiariamente. . 

Art. 23. As sessões ord.inarias terão logar 
uma. vez por semana, em aia designado pelo 
presidente, e as extraordinal'Ías quando este 
as convocar. 

Art. 24. O tribunal só poderá funccionar 
ã.chando·se presente a maioria dos sem! mem· 
bros. 

Art; 25. Não poderão ser conjunctamente 
membros do tribunal pa.rentes consanguiíleos 

§ 10. Communicar ao governo os ,julga
mentos que impuzerem multas por falta de 
apresentação de contas, ou pela apresentação 
destas incompletas. 

§ 11. Acceitar dos directores e secretario a 
obrigação de fiel cumprimento de dever e !lar
lhes posse. 

§ 12. Conceder licença até 30 dias em cada 
a.nno. 

§ 13. Corresponder-se directamente com os 
di1ferentes ministeríos e repartições superio· 
res da Republica. 

§ 14. Rubricar os livros das actas <las ses
sões e dos termos de posse dos membros e 
empregados do tribunal. 

§ 15. Mandar observar, depois de appro
vado pelo tribunal, o regulamento interno e 
os modelos e as instrucções para boa marcha 
e regularidade do serviço. 

§ 16. Designar os empregados para as di· 
rectorias. 
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Sl!JeçÃQ 11 

lJos directores 

Art. 28. O presidente do tribunal des
ignará. OI! directores qUe devem encarregar-sé 
doe /Seguintes I!erviços: 

A 1. o C) exatne do qüe conCArne as despe1;as 
dos ministerios da justiça e dos negocios In· 
teriores, c da industrla, viação e obras pu
blicas. 

§ 2." Identico exame rela.ti~ô aos minis
terios da marinha e da guerra. 

§ 3.° Identico eXame relativamente aos mi· 
tJ.isterio~ da fazenda. e exterior. 

§ 4.° O que concerne ao ministerio pu ... 
blico. 

Art. 29. Aos directores compete: 
§ 1.. Votar e discutIr nas sessões do tribu-

110.1 é IlSl!ignar as actas. 
§ 2.0 Relatar os processos referentes a. nec 

·gocio dos ministerios o. Reu car~o. 
§ 3.° Escrever as razões justificativas da.s 

ordens etn reserva. 
§ 4." Dirigir. distribuir ao !:eoretario o 

serviço de rerlacção do expediente e inspec
ciol1a.r os trabalhos das subdirectorias respe
ctivas. 

§ 5." Mandar passar as certidões que forem 
requeridas ao tribunal. 

§ 8.0 Acceit9.r dos empregados designados 
para a !lubdirectoril\ sob sua jurieoicção a 
obrigação de fiel cumprimento de dever. fi 
dar·lhes posse. 

§ 7.° Julgar as faltas de comparecimento 
dos respec~ivos empregados. 

Art. 30. ,O director representante do mi
nisterio publico, pero.nte o Tribunal de 
Contas, deve ser formado em direito, e 
Qompete-Ibe: 

§ I. o Requerer o que for a bem elos in ter
esses da fazenda publica. 

§2.0 Responder nos processos que lhe forem 
continuanos. 

§ 3. ° Dar parecer 80 bre os negocias a respeito 
dos qUll.es for ouvido o tribunal, como orgila 
consulti'Vo do governo. 

§ 4.° Promover a revisão das contas em 
que houver erro. omissão, falsidade, ou dr.ípli-
cata em prejuiro da fazenda. ' 

§ 5.° Communicar ao Ministerio da Fazenda 
qualquer dolo, falsiüade, concussão ou pe
culato, que verificar haver o responsavel pra
ticado no exercicio de suas funCQôes, para 
que possa instaurar· se o competente processo 
t!riminal. 

§ 6." Promover a. imposicão de multa nos 
casos em que ella oonha. logar. 

Art. 31. Serão continua.do!! ao dii'e<ltbt' re
presentante do mlnisterio publiM l 

§ 1. o Os processos em que 8e tratar de &p
plicar a prescripção. 

§ 2." Os de levI/.ntamento de tlanQl.. 
§ 3. o .Os que areusarem erro, omi8do, 

falsidade ou duplica.ta em prejulJlo di!. fa
zenda. 

§ 4." Os processos em que o tribnnlhlj QI1a 
repartição que os instaurar, dê!lM~ a 
existencia de algum crime. 

§ 5. o Ali impugnações e recurso8 OO!l.ttu. o 
julgamento do tribunal. . 

§ 6. o 03 processos em que o relator' jUlgar 
neceBsaria a aurliencia fiscal. 

Art. 32. Ao dlrector rllpresente.nte do mi
nisterio publico assiste o direito de promOTet, 
verbalmente ou por escripto, que lhe sejam 
continuados quaesquer outr~ pl'OC88809 de 
sua competencia, embora não oomprehendl
dos no artigo antecedente, 

Art. 33. Os processos e negoci~ qu~ fOI'em 
continuados ao ministerio publico Berio re
mettid08 dit'llCtamente 8.0 presidenta 110 tri
bunal, 

SECCÃO 1lI 

lJos subdirectores 

Art. 34. Aos subdirectores compete: 
§ 1.0 Dirigir e fiscalisar immedia.ta.mente 

0!1 trabalhas de sua subdirectoria, sijgundo 
as instrucções que lhes forem dadas OU trans
mittidas pelo respectivo director. 

§ 2.° Informar por eSCI'ipto; de fo.étó é de 
direito, todos os negocias dI!. competêncill. da 
respect! va sl1bdi rectoria. 

§ 3.° Designar aos emprega.doS o Bêrviqo de 
que devam encarregar-se. 

§ 4.° RubricaI' os livros da.g subdiI'eclóriall. 
§ 5.° Subscrever as oortid(Jes. 
§ 6.° Cumprir e fazer cumprir aB;ordenl;j do 

respectivo director. 
§ 7.0 Encerrar o ponto dos empteglLdos e 

a&~ignar os certificil.dos meD!!!l.eS, 

SECÇÃO lv 

lJo secr8tariO do tr{~undl 

Art. 35. Compete ao secretario: 
§ L" Assistir a.s sessões do tribUl1aL 
§ 2.° Lavrar as actas. 
§ 3.0 Escrever os despa.cho/! é decillõee; 
§ 4.° Lavrar os termo! que forem Iieees811i

rios. 
§ 5.0 Dar publioidade ás delibe~õea que 

forem do interesse dás padelll 



56 ANNAES DO SENADO 

!§ ~ •• ISubscrever ai!! certidões que "se ex
trahirem dos processos e mais pilpeis perten
centes 8.0 tribunal, a requerimento dos inter
essados e por autorisação do governo, quan
do não devam ser passadas nas subdirecto
rias. 

§ 7. ° Receber os papeis do expedient9, re
digil-os quando lhe forem distribuidos pelos 
directores e oxa.minar os processos antes de 
distribuidos. 

§ 8.° Redigir as consulta! que tiverem de 
subir ao governo. em harmonia com as reso
luções do tribunal. 

§ 9.° Passar quitações. 
§ \O. Organisar um assentamento geral de 

todos os responsaveis, sujeitos a prestações de 
contas perante o tribunal, qualquer que seja 
o ministerio a que pertençam; fazendo neUe 
lloS observações e alterações que forem occor
rendo a respeito dos mesmos responsaveis, 

§ 11. Verificar si os responsaveis apresen
tam as contas, livros e documentos relati vos 
li sua gestão, dentro dos prazos marcados, 
requisitando a fixação de prazos e Il. applica
ção de penas correspondentes aquelles que o 
não fizerem, afim de proceder-se ulterior
mente na fôrma da lei. 

!lECÇÃO v 

Da$ subdirectorias 

Art. 36. Os serviços a cargo do Tri bunal 
de Contas são distribuidos por tres subdire
ctorias : 

§ L" A la subdirectoria occupar-se-ha de 
tudo quando respeital' aos ministerios da jU!
tiça e negocio~ interiores, e da industria, 
viação e obras publica.s. 

§ 2. 0 A 2', de tudo quanto l'e&peitar aos 
ministerios da marinha e da guerra. 

§ 3. o A 3a, de tudo quanto respeitar aos 
ministerios da. fazenda e das relações exte
riores. 

Art. 37. Incumbe a cada uma das sub
directorias, a respeito dos ministerios de cujo 
serviço se occupar : 

§ 1. ° O exame e excripturação das ordens 
de pagamento, dizendo sobre a legalidade 
dellai o que oecorrer. 

§ 2.° O registro dos contractos a que se re
fere o art. 20 e o exame das condições e for
malidades com que tiverem sido celebrados. 

§ 3. o O exame e verificação do balanço 
geral do Estado e das contas dos ministerios 
e a. comparação de sua receita e despeza com 
as contas individuaes dos responsaveis e com 
as autorisações legislativas. 
, § 4. o A coordenação dos elementos e orga
nisaçã.o dos mappas demonstrativos dos Te-

sultados desses exames e comparações, para 
servirem de base ás deliberações e relatorio 
do tribunal sobre as operações realisadas em 
cada exercicio, a que o balanço referIr-se. 

§ 5.° Os tra.balhos da distribuição e escri
pturação dos creditos e todos os mais relativos 
a e!lse ramo de serVIço. 

§ 6.0 O exame moral e .. rithmetico ele todos 
os documentos, por virtude dos quaes tenha 
de entrar ou sahir qualquer somma dos cofre~ 
do Thesouro, e Que não sejam relativos a. 
vencimentos correntes abon3.veis dentro dos 
creditos devidamente concedidos. 

§ 7.° O recenseamento das féria!! pagaveis 
pelo Thpsouro. 

§ 8.° Participar as emissões dos agentes da 
fazenda, e bem assim indicar os melhoramen
tos que lhe forem suggeridos pelo exame da!'! 
contas, tanto na receita como nadespe1.a. 

§ 9." Apresentar todos os annos, até ao ul
timo dia de fevereiro, um relatorio circum
stanciado dos trabalhos do anno antecedente, 
demonstrando qua.es as contas que se liquida
ram e ficaram por liquidar, os alcances reco
nhecidos, a parte destes arrecadada amigavel
mente e a remettida parajuizo. 

§ 10. Promover a execução das deliberações 
do tribunal no que for ordenado, e requerer 
tudo quanto for a bem da fazenda federal no 
exame e liquidação das contas dos responsa
veis. 

§ 11. O exame e tomada das conta.s rela.ti
vas ás repartições de arrecadação. 

§ 12. O exame e tomadas das contas conc"r
nentes ás repartições de despeza. e movimento 
de fundos. 

§ 13. O preparo do expediente resultante 
dos papeis que processar e forem resolvidos 
definitivamente pelo tribunal. 

Art. 38. No exame das ordens do paga
mento attender·se·ha a todas as diposições 
que a respeito dellas estabelecem as leis de 
contabilidade. Assim verifica-se-ha: 

l°, si a despeza está comprovada e perten
ce, com elreito, ao exercicio, ao artigo e ás 
verba.s de credito legal a que vem referida e 
si abrange pagamentos relativos a mais de 
uma verba; 

2,". si estão assignadas pelo ministro 
respectivo ou pelos funecionarios em que 
elle houver delegado; 

3,0 si ieem a indicação do agente da repar
tição que ha de satisfazel-as; 

4.° si teem cabimento nas verbas auto
risadas; 

5, ° si estão de aecordo com os orçamentos 
que devem ILcompanhal·as, quando forem 
pro visarias ; 

6,OSi,pela transferencia de despezas de umas 
para outras repartições, se ordenou a an
nullação, notl respectivos creditos, das quan
tias transferidas. 
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Art.39. As ordens do pagamento serão sub· 
mettidas á apreciação do director respecti· 
vo, para veritlcar sua legalidade,annotando e 
~gistrando as oh,ervações que C ,rem sugge· 
rldas pelo exame do documento, para conhe· 
cimento do tribunal. 

esta comprehendida nas hypotheses previs
tas pelas leis de contabilidade para a aber
tura dos mesmos creditos. 

Paragrapho unico. Os resultados destes 
exame!; servirão de base ao relatorio que, a 
respeito desta tiscalisação, o tribunal tem de 
submetter annualmente ao Congresso Na
cional, dentro de 15 dias depois da aberta a 
sessão. 

Paragrapho unico. Essas ordens de paga· 
mento ser~o acompanhadas de uma l'fllação 
aut:enticada pelo sub·director, na. qual serão 
desIgnados os numeros denas, a importancia 
de cada uma, o ministerio e o exercicio a que 
pertencerem. 

Art. 45. Os resultados obtidos pelo julga
mento do tribunal devem ser comparaà.os por 
exercicios e capitulos, segundo as revisões da 
lei da receita., com as receita,; descríptas nos 
balanços geraes da Hepublica e por exercícios, 
artigos e ver'bas, segundo as divisões da lei 
du, L1e~peza, com a despeza. descripta n08 
mesmos balanç()~ e com a autorisada. por lei. 

Art. -40. O tribunal inteirado, pelo flire
ctor, da natmeza e legalidade das ordens de 
despoza e pronunciando-se a. respeito, as re
metterá ao Ministerio da Fazenda, acompa
nhadas (~('. uma relação assignada pelo sub
tiirector, teodo o numero e importiincia dellas 
e a dosignaç1io do millisterio a que perten
cerem. 

. Paragrapho unico. Extrahir-se-hão, além 
dISSO, tantas relações quantos os ministerios, 
8, ca~a um dos quaes sera remettida a que 
lhe disser respeIto, seguida do parecer e 
exame, que for emettido sobre as despezas 
ordenadas. 

Art. 41. Si a legalidade do acto o:ffert>cer 
duvida, o director a quem for distribuido 
apresentara em tribunal o seu parecer 
fun~amentado) que, uma vez approvado, 
sera communicado ao ministerio que Of
denou a despeza. 

Art. 42. Nenhum contrJ,cto sera regis
trado sem que a sub-directorla examine si 
f~ram.cl!mprida~, a. respeito deU e todas as 
dlsposlçoes da lel de contabilidade. 

Art. 43. O exame dos balanços geraes e o 
das apurações feitas no tribunal cffectua-se 
pela. comparação entre eRRP-S documentos' 

l°, com o julgamento das contas indi~idu
aes dos responsaveis; 

2°, com as leis do orçamento da Republica, 
cr6(ht~s ~upplementares e extraordinarios, e 
autofls~oes especiaes legislativas concernen
tes ao exercicio de que se trata. ' 
~rt. 44. SemI:lre que se refurçar algum 

artlg~ com credltos supplemeIl.tares. ou for 
aut~rl~ada. alguma despeza por credito ex
traordmarlO, ~'eflficar-se-ha a respeito de 
Ur;ts e outr06,.s~ se seguiram os preceitos das 
leIS de contabIlIdade publica, isto é : 

l°, si a verba vota.da. para a despeZ2 de que 
se trata estava esgotada' 

Art. 46. Pela comparação eft'ectuada na 
fórma dos dous artigos antecedentes, verifi
car-se-ha. : 

1°, si as receitas e des-pezas publicas, descri
ptas nos sobreditos halanços, se acham con
formes com a recapitula<:ão das que houverem 
sido justificadas e comprovadas pelos julga
mentos das contas indi vidua.es dos responsa
veis; 

:!a, si entre o refêridos ba.lanços geraes e 
as contas dos responsaveis, definitivamente 
julgadas, se manifesta igual conformidade, 
assim na parte relativa a liquidação, arreca
dação c restos por cobrar dos rendimentos 
autorisados, como a respeito do ordenamento 
e pagamento das despezas fixadas; 

3°, si existe do mesmo modo, entre os re
feridos balanços e contas, o devido accordo 
quanto ás operações da thesouraria, movi
mento de fundos e annullaçães des direitos 
activos e passivos da fazenda federal, nallas 
mencionados; 

4", si em algum ou alguns dos casos a que 
se referem os numeras antecedentes, se notam 
di fferencas , c, sendo assim, qual a natureza e 
ordem (l.e cada. uma. dcllas ; 

5°, si na arrecadação dos rendimentos, na. 
distribuição dos fundos e no pagamento das 
despezas da competencia dos ministerios, se 
procedeu dentro dos limittes das respectivas 
autorisações legislativas e na conformidade 
das disp,)sições regUlamentares do serviço da. 
contabilidade publica. 

Art. 47. No exame dos títulos originaes da 
despeza, verificar-se-ha : 

I", si o pagamento se cifectuou nos termos 
da ordem respectiva; 

_2°, si essa despeza e;a tão urgente que 
nao se podesse esperar pela reunião do Con
gresso; 

3°, si a despeza foi e:ffectuada' 
.1°, si decorreram nove mez~s de exer

CIClO. 
5°, si foi ouvioio o tribunal' 

2°, si o documento se refere exactamente á 
o~dem, que lhe deve corresponder e ao exer
CICIO, artigo e verba, a que pertencer a 
despeza; 

6", si. ql1~nto aos creditas ~xtraordinarios, 
a apphcaçao pa.ra. que forem autarisados 

saNADO 8 - V. IV 

3°, si está assignado pelo credor ou repre
sentante legal; si esta datado competente
mente. e o selIo. auando devido, pago ou 
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imltilisado na 
mento ; 

fórma do respectivo regula- produzirem documentos e constituireIl1 pro
curador na séde do tribunal, e neUe elscolhe

4°, tudo quanto convier aos 
garantia da fazenda federal. 

interesses e rem ou declararem' ao secretario do mesIl10 
tribunal o domicilio onde hão de lhe ser 
feitas as intimações das decisões para quaM
quer etreitos; com a communicàção de sereI? 
considemdos reveis e não receberem maIs 
intimação, si não fizerem tal declaração. 

CAPITVLO V 

Do processo da tomada das contas § 2.° Não ha.vendo alcance, terá lo.ar o 
julgamento, independentemente da citaeio de 
que trata o paragrapho antecedente. 

Art. 48. Logo que a c0I?-ta for 6J?tregue § 3.0 Os prazos que se conced~reIl1 aos r~
pelo respon8aveI, o respectIvo }ub-dl,rector, I sponsaveis c mais interessados nao excederao 
at~enta a ?atureza da conta, desIgnara o e~- de 30 dias, começando a correr desde que a 
crlpt~ra.rlO que deva tornai-a,. o qua:l assl- certidão de citaçã.o fôr entregue ao secretario 
~nara, ca~ga em lIvro da sub-dlr:~t~rla para do tribuna!; podendo, porém s~r pro,rogad08, 
lS~ destmado, com as declarai,.oe~ conve- si houver motivo attendivel, ate 60 dlas. . 
mentes. § 4.0 A citação se fará nos termo~ da legu!-

Nenhum empregado examina.rá as contas lação do processo civil, pelos contmuos ou 
d0 mesmo responsavel, pertencentes a annos por melO de officio registrado . 
.consecutivos, excepto no caso de estarem em Art. 54. Findos os prazos marcados aos 
atrazo e de poderem ao mesmo tempo sei' responsaveis, ou ás partes interessada.s, para 
tomadas as de diversos annos. dizerem o que houver a bem de sua justIça, 

Art. 49. Conclui do o primeiro exame da si allegarem alguma cousa em sua defe!\a, de
conta, ° sub-director, si julgar necessario, volver-se-ha o processo COln a mesma defesa 
pela importancia da responsabilidade, ou por á sub-directoria para emittir o seu p?-recel', 
encontra.r defeito na primeira liquidação, a depois de ouvidos os empregados que tIverem 
entregará a outro escriptura.rio. o qual a funccionado no processo. 
examinará de novo e dará a sua opinião Art. 55. Emittido o parecer de que tra~a o 
QC6í'ca das observações do tomador da contá, artigo antecedente, ° director ap!esenta.r~ ás 
glosando as que lhe parecerem desarrazoadas, contas ao tribunal para a resoluçaodefimtlva, 
concordando nus que lhe parecerem proce- depois de ouvid? o director representante d.o 
dentes e addicionando tudo que entender ministel'io pubhco. 
necessario para 0 pleno esclarecimento dalla Art. 56. Terminada a discussão das contas 
e decisão final. em tribunal e apurado o vencimento, lavral'-

Art. 50. Examinada e liquidada a conta, se-ha decisão, declarando-se o nome Ao re
será entregue pelo escripturario ao sub- sponsavel,a natureza de sua responsabilIdade, 
director, e este, depois de revel-a e dar sua o tempo a q'l:'e respeita. e quaesquer outras 
opinião, a apre'lentará ao director que tiver circumstanClas necessarlas. 
o. seu cargo o trabalho do respectivo minis- § 1." As decisões do tribunal sobre a toma-
terio, da das contas estabelecerão a situação do re-

Art. 51. Na tomada de contas dos respon- sponsavel.julgando·o quite,em credito ou em 
saveis que deixarem de apresentar os livros debito para com a fazenda feder~l, fix~ndo, 
e documentos de sna gestão, servirá de base neste ultimo caso, () seu verdadeiro debIto e 
para a avaliação da receita proveniente de condemnando·o ao pagamento. 
impostos o termo medio da renda arrecadada § 2. o As decisões serão assignadas pelo 
nos cinco ultimos exercicios. presidente do tribunal e pelos directores pre-

Art. 52. Os sub-directores ficam autorisa- sentes á sessão, guardada a ordem da anti-
dos, não só a ouvir o respectivo responsavel guidade. _ . 
e a outras quaesquer pessoas, todos as vezes Art. 57. As decisões do tribunal serao e~
que assim for de mister para esclarecimento, equiveis a favor ou contra os responsavels, 
como tambem para requisitar de qualquer só mente nos termos seguintes: 
repartição documentos para o mesmo fim, 1.0 Nos dous primeiros ca~os de, que trata o 
por intermedio do tribunal. § lodo artigo antecedente, Isto e, d~ achar-

Art. 53. O director, depois de examinada e se o responsavel quite ou em ~redtto para 
revista a conta, na fôrma indicada nos artigos com a fazenda nacional, mand~&oa o tribunál 
antecedentes, considerando-a prompta para passar a quitação relativa, l~n.ter os se
seI' julgada, a apresentará ao tribunal. questros a que se tiver procedido, e bem 

§ 1.0 !lavendo alcance, será ordenada a assim dar baixa nas fianças e hypo~llecás, e 
citação do responsavel, fiadores, sua~ viuvas, restituir os depositos, si não contmuar a 
herdeir0s, tutores ou curadoes destes, afim gerencia do mesmo responsavel ; 
de allegarem o que foi' a ~m de seu direito, 2.6 Verificado o alcatlce, o tribúnal mar-
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cará um prazo dentro do qual o responsavel 
ou seus fiadores, viuvas, herdeiros oU inter
essados entrem com a respectiva importan
cia e juros correspondentes para os cofres pu
blicos, e não o fazendo, extrahida a conta 
corrente, scrá esta remettitit, com cópia da 
decisão do tribunal,ao director representante 
do ministerio publico, para promover a su~ 
execução; 

3. ° Os processos serão devolvidos pelo se
cretario do tribunal á directoria, afim de se 
fazer effectiva a cobrança pelos meios .iudi
claes, para todos os effeitos declarados nes~~! 
artigo. 

Art. 58. Na l'evisão das contas dos respon
saveis, no caso de interposição de recurso, 
serão as mesmas contas examinadas em outra 
sub-directoria e por outros empregados que 
não houverem funcci0nado no processso, ori
gem da decisão recorrida. 

Art. 59. O tribunal marcará o pra7Ã) dentro 
do qual os chefes das repartições e mais esta
ções subordinadas, responsaveis pelos livros 
e documentos das contas e dos dinheiros e 
valores da Republica, deverão apresentar os 
mesmos livros e documentos. 

A multa, por falta de apresentação dos li
vros nos prazos marcados, e applicavel aos 
mencionados chefes, quando, por facto pro
prio ou omissão, derem causa á falta de apre
sentação das contas dentro dos prazos le
gaes. 

Art. 60. Si do exame a que se estiver pro
cedendo em qualquer conta reconhecer-se al
cance prova vel, o empregado della encarre
gado dará parte immediatamente ao sub
director, e este ao director para providenciar 
e por sua vez levar o facto ao conhecimento 
do tri bunal. 

Art. 61. Os sub-directol'es, logo que lhes 
constar que o individuo nomeado por alguns 
dos ministerios para qualquer emprego, se 
acha prestando contas, e o processo indica 
alcance provavel, assim o participarão ao 
president~ do tribunal, para se providenciar 
como 1 or acertado. 

CAPITULO VI 

Dos recursOs 

Art. 62. Das decisões proferidas pelo tribu
nal de contas é facultado o recurso de embar
gos e de revisão. 

Art. 63. O recurso de embargos terá só
mente logar nos casos de pagamento, quitação 
ou declaração; será usado nos termos do di
'!'eito commum e interposto dentro de 10 dias 
dá. intimação ou publicação da. sentença no 
Diario Official. 

Art. 64. O processo pendente do recurso de 
embargos será distribuido, examinádo e pra
pUI ado para julgamento, seguindo os trami
tes do julgamento anterior e ouvido o repre
sentante do ministerio publico. 

Art. 65. Depois da audiancia do represêti
tante do ministerio publico, e submettidos á 
julgamento do tribunal os embargos oppostos 
pelo responsavel, serão elles lI.dmittidos cnI 
rejeitados. 

§ 1.° No caso de rejeição, serâ a cópia da 
decisão entregue ao representante do minis
terio publico para fazer proseguir nos termos 
da. execução. 

§ 2.° Attendidos, no todo ou em parte, os 
embarg03, proceder-se-ha nos termos dó ar
tigo 57 n. I, com audiencia do ministerio pU-
blico. . 

Art. 66. O elllb.1rgante e o representante 
do ministerio publico podem juntar aos em
bargos os documentos que lhes convierem atA 
to iiei'são do julgamento. 

Art 67. vos julgamentos dos embargos (, 
aii1da admissivel o recurso de revisão 110s 
casos de pagamento ou quitação, occot'ridoS 
antes de se dar execução á sentença pro
ferida. 

Paragrapho uni co. Os factos occorrid~ pos
teriormente só podbm ser allegados perante o 
juiz da execução. 

Art. 68. O recurso de revisão, interpoSto 
perante o mesmo tribunal,só terá logar IiOs 
seguintes casos: 

1°, omiõsão, duplicata ou errada classi
ficação de qualquer verba de debito ou cre
dito ; 

2", erro de calculo; 
3°, falsidade de documento em que se tenha 

baseado a decisiLo; 
4°, superveniencia de novos documentos 

com efficacia sobre a prova produzida. 
§ 1.0 Este recurso poderá ser in~erposto: 
l°, pela parte intere~sada, emquanto não 

ficar prescripto o seu direito contra a Repu
blica, nos termos do decreto n. 857 de 12 de 
novembro de 1851 ; . 

2°, pela fazenda publica, emquanto não 
prescrever o seu direito contra o responsa,
vel, nos termos do art. 9° do mesmo decreto. 

§ 2. ° O recurso será entregue pela parte ao 
secretario do tribunal, ou nas alfandegaa, nos 
estados onde não houver delegacia fiscal, em 
fôrma de requerimento, acompanhado de do
cumentos legaes e remettido ao presidente do 
mesmo tribunal, para lhe dar destino. 

§ 3.° O recurso de revisão poderá ser ih
terposto dentro de cinco annos, contados da. 
decisão recorrida, no caso de ter sido o jul
gamento da conta baseado em documentos 
reconhecidos como viciados de falsidade. 

Art. 69. Logo que interpo'lto fur o ré
curso de revisão, o tribunal, BObl'e parecer 
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da respectiva directoria e ouvido o diredor 
r~presentante do ministerio publico, decidirá 
BI elle deve ou não ser admittido. 

§ 1.0 Admittido o recurso, fixar-se-ha ao 
recorrente, sendo necessario, prazo nunC'l 
menor de 60 dias, para produzir quacsquer 
doc~mentos comprobatorios de sua allegaçào. 

Fmdo este prazo, tendo a parte deixado de 
junta.r os documentos, não haverá mais 10-
gar á revisão das contas. 

§ 2." O recurso de revisão, admittido pelo 
tribunaJ, suspende os effeitos da decisão an
terior. 

Art. 70. O serviço da tomada de contas 
nos estados fica a cargo das delpi,!'acias fis
caes ou das alfandegas, onde não ltou ver de
legacias fiscaes, cabendo-lhes as a:'.l'l buições 
dos arts. 6" e 7" do decreto n. 2548 de /O de 
março de 1860. 

Art. 71. Os delegados fiscaes ()l1 inspecto
res de alfandegas julgarão as contas provIso
riamente e submetterão as suas decisões ao 
tribunal,que.sobre elias resolverá (1e'initiva
mente; devendo, porem, este, sem}Jre que 
entender conveniente, mandar que sejam 
revistas por empregados do mesmo tribunal. 

Art. 72. Os delegados fiscaes e inspectores 
das !11fandei"as não attenderão ás requisi
ções de despezas qu~, fóra dos limites dos 
competentes creditos, lhes forem feitas pelos 
delegados do governo federal, devendo solici
tar, de quem de direito. a autorisação neces
saria, por meio de omcio, instruido de do
cumentos justificativos da mesma despeza. ou 
no caso de urgencia, por telegramma .. 

Si da. demora em cumprir a requisição pro
vier perigo. imminente, ou damno irrepara
vel no serViço, attenderão á requisição, dan
do logo ao superior conta circumstanciada e 
documentada do seu acto. 

Disposições geraes 

Art. 73. Os membros do Tribunal de Contas 
serão julgados pelo Supremo Tribunal nos 
crimes de responsabilidade. 

Art. 74. As contas das allencias e reparti
ções do Correio Geral, dos Telegraphos e das 
estradas de ferro, custeadas pela RepNblica, 
continuam a ser examinadas pelas respectivas 
contadorias. 

As contas dos responsaveis da marinha e 
guerra que não tiverem fianças pre"tadas no 
Thesouro Federal, ou que a tenham, mas por 
simples cauções deduzidas dos seus vencimen
tos, tambem continuarão a ser tomadas pelas 
respectivas repartições de contabilidade. 

Paragrapho unico. Todas essas contas, 
. porem, serão remettidas com os competentes 
processos ao Tribunal de Contas, para os 
exames e liq uidações finaes . 

Art. 75. Emquanto uma lei de contabili
dade publica não definir em detalhe o pro
cesso do exame previo das ordens de paga
mento, conforme a natureza da despeza a que 
8e rcferirem, o Tribunal de Contas, no seu re
gimento,estabelecerá as normas pal'a o exame, 
de fórma a facilitar o andamento dos negocios 
a.dministrativos, sem prejuízo da fiscalisação 
previa, quanto aos seguintes actos : 

10, ordens de pagamento das despezas pe
riodlcas, definidas n;l lei do orçamento, de 
accordo com as tabellas justificativas, que ti
verem credor e vencimento certo, como as de 
remuneração dos funccionario~ publicos, alu
gueis de predios, pensões, aposentadorias e 
outros semelhantes; 

2', ordens de pagamento, em virtude das 
quaes se ponham creditos á disposição de or
denadores secundarios, ou se lhes adeante, 
por antecipação, para despezas que se devem 
effectuar em detalhe nos estados e no estran
geiro, para o custeio de estabelecimentos da 
União e serviços mantidos por administração 
ou para despezas UI·gent.es, em casos de guerra 
interna ou externa e epitlemia.. 

DiSposiçães transito)'ias 

Art. 76. São declaradas prescriptas todas as 
contas de responsaveis, anteriores á data dé 
31 de dezembro de 1888, uma vez que não 
tenham sido por qualquer modo encontrados 
em alcance para com a fazenda publica. 

Art. 77. As contas comprehendidas no pe
riodo decorrido de I de janeiro de 1889 até á 
data da installação do Tribunal de Contas 
serão tomadas mediante exame arithmetico e 
confrontação dos documentos justificativos 
das verbas das despezas. 

Paragrapho unico. Si por este processo se 
verificar desfalque, será então a tomada das 
contas processada pelo modo estabelecido 
neste regulamfimto. 

No ca~o de não se verificar desfalque, o Tri
bunal de Contas dará quitação ao respon
savel e ordenará a baixa na fiança. 

Art. 78. O Tribunal re Contas julgará os 
recursos interpostos de decisões das thesoura
rias de fazenda sobre tomada de contas e que 
ao tempo àa sua installação pendiam de jul
gamento do Tribunal do Thesouro. 

Da decisão proferida cabem os recursos de 
que trata o art. 62. 

Art. 79. Revogam-se as disposições em 
con tra.ri o . 

Camara dos Deputados. 19 de agosto de 1893 . 
- JOl70 Lopes, presidente.-Antonio Azeredo, 
lo secretario - Antonio Borges de Athayde 
Jurtior, 2 ° secretario. . 
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Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados do Tribunal da Contas 

VENCIMENTOS 

Ordenado Gratificação 
EMPREGOS Total 

do emprego 
Total 

da classe 
___ 1 ________________________ 

1 
__________ 

1 
_________ 

1 
_________ 1---------

I Presidente ................. , .. ..... . ..... . . ...• . 8:000$000 6:000$000 14:000$000 14:000$000 
4 Diredores ..................... , ' ............ ' .... 8:000$000 4 :000$000 12:000$000 48:000$000 
3 Sub.djre~tores .....•. , .......... '.' ... ...• ....... 6:000~000 3:000!000 9:000$000 27:0:)0$000 
I SecretarlO ........ , ................. " ...... ..... 6.000$000 3.000;p000 9.000$000 9:000$000 

15 Primeiros escripturarios ................. ' ..... ' 3:200$000 1:600$000 4:800$000 72:000$000 
15 Segundos' ditos. ..... ............................ 2:200$000 1:200$000 3:6001000 54:000$000 
15 Terceiro~ ditos ................ ,................. I :600,~000 .800$000 2:400 000 36:000$?00 
I CartorarlO................ ...................... 2.000:jjOOO 1.000$000 3:000 000 3:000$)00 
I Ajudante .................................. ' ..... 1:000$000 800$000 I :800$000 1:800$000 
4 Continuos ..... , ... ...... .... ... .......... ....... 1:000$000 400$000 1:400$00) 5:600$000 
~ 270:400$000 

, Camara dos Deputados, 19 de agosto de 1893.- lotio Lopes, presidente. - Al1tcn'o Azerdo, l° secretario. - Antonio BO~'ges de 
Athayde·]uni01·, 2' secretario.-A' commisSao de finanças. 

N. 60 -1893 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presidente da Republica é autorisado a despender no 

exercicio de 1894, pelo Ministerio dos Negocios àa Guerra, a quantia 
de 29.819:776$748, assim distribuída: 

§ 1.0 Secretaria de Estado e reparo 
tições annexas. Como na pro-
posta .......... , ........... .. 

§ 2. 0 Conselho Supremo Militar de 
Justiça e auditores . .A ugmentaua 
a verba do pessoal, a 42:958$, nos 
termos da lei n. 149, de 18 de ju-
lho de 1893, elevando-se a consi
gnação total a .. ' ..•.•....••.. 

§ 3.° Contadoria Geral da Guerra. 
.. Como na proposta •.••... , .. .,. 

221 :948$00\1 

226:268$000 

187:670$000 

§ 4.° Directoria Geral de Obras Mi· 
litares, reduzida a verba da pro
posta a 707:464$39ô pela sup
pressão das seguintes consigna
nações das tabel1as, na parto 
referente ao material: 
No Districto Federal: 

Transformação do antigo quartel 
do largo do Moura, etc, . _ ..... , 

Obras da fortalez.l Floriano Peixoto 
etc ......................... .. 

Construcção de um sobrado no 
quartel do 2° regimento de arti-
Iha,ria ....................... . 

Substituições das varandas dos 
edificios do Asylo de Invalidos 

Calçamento da entrada e rua prin
cipal do Collegio Militar ..••..• 

296:556$174 

12:556$568 

25:212$559 

15:529$761 

34:099$884 
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Nfv'Clarnento e 'aterro do terreno 
,do Collegio Militar ....•...•.•.. 

CasapaI'a I) major fiscal do lo 00-
ta1hbã.o·de infantari.íJ" á I'uaMar-
,cHio Dia.s,~ .... ', ..•••• , .•.. "'. 

Obras· de que neC'essitam osedifiei@s 
,(10. fortaleza de 8. João •........ 

p~tação de auxilio ao Miniliterio 
da. Fazenda, etc. ' .... '" .•.... 

Pela reducção das seguintes 
,ooneignaçães : 
Obras na Escola Pratica, ate. Re-

duzida a ........... · ..... ·•· .. 
Reparos no quartel do 20 regimento 

de artilharia a ............... . 
Reparos e modificações nos predios 

'Qa fazenda de Santa Cruz, etc. a 
Conclusão dos paióes de polvora na 

ilha do Boq ueirâo a .......... . 
Augmento do quartel do 22' bata

lhão de infantaria a .•.. - ., .... 
Coostrucção de dous armazens na 

linha de tiro da Escola Pratica, a 
Cantínua.ção das obras do edificio 

em construcção para a Escola 
Superior de Guerra, etc. a ..... 

Continuação das obras do quartel 
typode cavallaria na QUinta da. 
Boa-Vista, a ....... : ......... .. 

Continuação das obras indispensa
veis no quartel do 5° regimento 
,de artilharia, a ......... , .... .. 

Canalisação de agua do Realengo a 
Continuação das obras do Hospital 

Central em S. Francisco Xa-
vier, a ......................• 

Conservação e obras de reparos 
urgentes nos estabelecimentos 
militares, a, ................. .. 

118:956$640 

56:000$000 

25:019$938 

200:000$000 

15:000$000 

15:000$000 

2O:000$00Q 

45:000$000 

15:000$000 

15:000$COO 

50:000$000 

50:000$000 

20:000$000 
20:000$000 

60:000$000 

50:000$000 

Nos e&tados: 

Amazonas 

Reparação de quarteis, fortifica-
ções, etc. Reduzida a verba, a.. 10:000$000 

Pará 

Reparos, ltmpeza e obra.s, etc. Re-
duzida, a..................... 5:000$000 

Maranlzão 

Obras em proprios nacionae>,. R~-
duzida, a............ ......... 5:000$OJ) 

Reparos no Hospital Militar. Re-
duzida a.......... ..... ....... . 15:000$000 

Ceará 

Supprimidas as verbas : 
Obras na casa do commandante da 

fortaleza de Nossa Sanhora da 
Assumpção, na fachada do quar
tel, etc., 10:000$000. 

Obras na casa da residencia do 
com mandante do 11 0 batalhão de 
infantaria, 3:886$504 

Parahy'ba 

Reparos no quartel do 27° bata
lhão de infantaria. Reduzida a 
verba a.... ....... .. . ......... .5:,000$000 

Pernambuco 

Melhoramentos do quartel, etc. 
Reduzida a verba a •........... 

Idem, idem do 140 batalhão de .in
fantaria. Reduzida a ......••.• 

8:000$000 

4:000$000 
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AkJgôa 
CoDclUfião tio quart&l elll -ooa

strucção na capital. Relluzi-
da. a .... , .. . . . . . . . .. . ..•. .•... 20:000$000 

Deaavr~priação de oasas, 'EIte. SUp
pruntda a verba.. 

. 'Bahio. 

'Úbras no quartel de I~o bl;ta.lhão 
de infantaria, no forte de São 
Marceno. etc • .Reduzida a ver-
ba a .. " .•••...• ~.' .•.. ...•.. .. 25:000$000 

EqJir.ito Sanfo 

SnpprímiiIa. 'a verba. : 
ConstrucQão . de dOllS predio~ para 

arrecadação geral, etc., etc. 
~:477$OOO. 

M-inas Ger~s 

SupprimidJ. o. verba : 
Projecto de accemmodações do hos

pital e pha.rmacia mil i t a r , 
92:523$90'1. 

S. Paul." 

Rt\paros dopredio da invernada 
,do 10° regimento ne cavallaria, 
32:000$. Supprimida a verba. 

Calçamentos a parallelipipedos, 
etc., 23:582$937. Supprímidl1 a 
verba. 

Obras imprevistas em estabeleci-
mentos militares, 2:000$. Ele-

vada a verba a ................ · ...... · ,. 
Paraná 

Supprimida.s as verba.s; 
Ala.rgamento dopredio que serve 

de quartel, etc., 21: 104$301. 
CollocaQão de seis plra.raios, etc. 

5:664$750. 
Modificações das antigas baias. 

etc., 2:824$835. 

5:000$000 

.StJhfU C4tharina 

;Sopprimida. ti. 'Wlrba 
R.econstrucção do quartel, etc., 

50:000$1)00. 

Rio Grande do Sul 

Reparos no quartel do 30 spgimento 
de cavaUa.ria. Reduzida a ver-
,ba a ........... , ...... , .................. · 

Idem e modificações em um proprio 
nacional, etc. Reduzida a ......... . 

Construcção de q ua!'teis para uma 
bateria de aI'tilhn,ria e um esqua-
drão de cavallal'ia na linha de 
tiro do Rio Pardo, 91;737$781. 
Reduzida a verba a. .. ~, .. _ ... " .... 

,J2:000$0OO 

10:000$000 

30:000$000 

Matt6 Grosso 

Obras imprevistas, reparos, etc .• 
311:00( $000. Reduzida a verba a. 

Accrescentatlas as seguintes 
verbas .: 

Goyaz 

!teparos do predio onde funcciona 
o 200 batalhão de infantaria ...... 

20:000$000 

5:000$000 

Rio Grande do Sul 

Cerco de invernadas no proprio 
nacional Sa.ycan •....•........ 10:000$000 

Rio Grande do Nort 

Para reparos no quartel do 34° ba· 
talhão de infantaria ...•.•.•.. 

§ 5 o Instrucçãomilitar.Augmen
tadas as verbas para o Collegio 
Militar: 

Alimentação dos a.lumn06, a .•..• 
Enxovaa, idem, a .... , ......... . 
Elevada a verba. tot&ll, a ...•.... 

5:009$000 

100: 000.'$080 
.70 : 000$000 

101:464$396 

I .753: 455$00 O 
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§ 6~o lntendencià. Como na pro· 
posta. ........•................ 

§ 7.° Arsenaes.Reduzida a verba 
. a 1.487: 195$500,pela diminuição 
das seguintes con~ignações: 

Material: mate ria prima para fa-
ctura e concerto do obras nos 
arsenaes, a .......•.....•..... 

148:729$000 

22') : 00 )$000 
Utensilios para os corpos, etc., 

etc., a .... :................ 80:000$000 
§ 8. o Deposito de artigos bellicos. Como na pro-

POSL:l ••.••... ' .•.•..•••.••. '" •.••••.• '" .• '" 
§ 9.° Laboratorios. Como naproposta ........... . 
§ 10. Inspectoria e serviço sanitario do exercito. 

Elevada a verba a 1.192:342$,em observancia da 
lei n. 148, de 13 de julho de 1892, que eleva a 
20Q$ mensaes os vencimentos de medicos e phar
maceuticos a'ljuntos e crea 19 logares de ama
nuenses nas delegacias do serviço sanitario nos 
estados ...••................. , ............... . 

§ lI. Hospi taes e enfermarias. Re-
duzidas as consignações: 

Capital Fe leral-Medicamentos, a 13): 000$000 
Estados-MedIcamentos, a....... 20:000$000 
Reduzida a verba total a ......•..........•...•.. 
§ 12. Estado-maior general. Como na proposta ... 
§ 13. Corpos especiaes. Reduzida a consignação-

gratificações especiaes e dift"erenças de cambio-a 
50:000$. supprimido o crellito para dift"erenças 
de cambio. Reduzida a verba tota.l a .......... . 

§ 14. Corpos arregimentados. Como na proposta .. . 
§ 15. Praças de preto Reduzida. a 

verba a....................... 2.672: 155$200 
computando-se sómenee o soldo, 
gratificações e premios ao con-
tingente de 18.700 praças ef-
fec~ivas .................... : .. 

§ 16. Etap.s. Reduzida a verba a. 5.560:400$000 
§ 17. Fardamento. Reduzida a 

verba a.. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . 2.706: 242$294 

1.487: 195$500 

9:359$000 
185: 102$00 O 

I. 192 : 342 $000 

1.014:240$00) 
435 680$000 

1.388: 049~001) 
4.562:053$000 

2.672: 155$200 

§ 18. Equipamento e arreios. Re-
duzida a verba a ............. . 
19. Armamento. Como na pro-
posta ............. · .......... . 

§ 20. Des,lezas de cortl0S e quar
teis. Reduzidas as verbas: 
-Forl'ageHs a ................ . 
-Ferragens a ................ . 
-Remonta de cavallos para o 
exercito a ........... · ..... : .. 
-Luz a .. ' ..•................ 
-utensilios e despezas miu-
das a ........................ . 
Reduzi(~a a. verba total a ......• 

§ 21. Comvanhias militaros. Como 
na propo~ta .................. . 

§ 22. Commissõe~ militares. Como 
na proJosta .................. . 

§ 23. Classes inactivas. Como na 
proi10sta ...... , .............. . 

§ 24. Aj udas de custo. Re(1uzitla 
a verba a .................... . 

§ 25. Fabricas. Como na pro-
posta ........................ . 

§ 26. Presidios e colonias militares. 
Como na pl'oposh, destacada, 
porém, a verba de 20:000$ para 
reparos na estrada entre Co-
rumbá e a colonia militar Albu-
querque ...... .......••....... 

§ 27. Diversas despezas e even
tuaes. Reduzi('.as as seguintes 
verbas: 
Transporte de tropas, etc, a .... 
Despezas di ver,;as, a .....•...... 
Reduzida a verba total a ...... . 

§ 28. Blbliotheca do exercit,). Como 
na proposta .................. . 

§ 29. Observatorío do Rio de Ja

150:000$000 

178:970$0 O 

300: 000$000 
30:000$OJO 

200:000$000 
30:000$000 

25:900$000 

500:000$000 
50:000$000 

710:000$000 

704:901$750 

133:710$000 

2.114:~8$340 

150:000$000 

328: 127$100 

137.236$277 

760:000$000 

11 :109$500 

neiro.. ...... .. . ........ ...... 123:480$000 
Camara dos Deputados, 19 de agosto de 1893.-João Lopes, pre

Bidente.-AntonioAZ'er~do, l° secretario.-J. Avellar, 2° secretario 
interinO.-A' commissão de finaRças. 
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-Do Ministerio da Fazenda., datado de 11 
de agosto, devolvendo sanccionado, um doa 
a.uto~raphos da resolução do Congresso Na
cional que relevou a D. Carolina Luiza d. 
Oliveira Pereira Pinto, viuva do tenente re
formado do exercito Joãe Carlos Pereira Pinto, 
a prescripção do tempo decorrido desde 14 
de dezembro de 1869 a 28 de agosto de 1877, 
para o recebimento do meio soldo, durante 
esse lapso de tempo á razão da 7$ mensaes.
Archive-se o autoi"rapho e communique·se á 
outra camar,) . 

Requerimento do brigadeiro reformado de 
exercito José Zacarias de Carvalho, solici
tando que seja acceita. a renuncia que faz do 
montepio militar, visto não podereUe rever-a 
ter por sua morte a uma filha natural que 
houve e legitimou (lepois de lega.lmente di
vorciado de sua legitima mulher - A' com
missão de marinha e guerra. 

O SR. JOÃo NEIVA (servindo de 20 secretario) 
lê e vae a impriIDÍl' para entrar na. ordem 
dos trabalhos o seguinte parecer: 

N. 194-l89~ 

A commissão de lnstrucçfío Publica oífere
ce para a 3- discussão, redigido 6e at1cordo com 
o vencit10 em 2', o projecto do Senado, n. 40, 
de 1893, que considera vali/los para a matri
cula em qualquer estabelecimento de ensino 
official da Republica os exames parciaes e 
de madureza prestados no instituto H. Kõ
pke e concede aos diplomas f'xpedidos por 
essa instituição as mesmas regalias de que 
gosam os estabelecimentos officiaes. 

Redacçao 

O Congresso Nacional resol ve : 
. Art. 1. o Os exa,mes de madureza presta

dos no instituto H. Kõpke serão validos para 
matricula em qualquer dos estabelecimentos 
de ensino official da Republica; outrosim, os 
dilllomas expedidos pela referida instituição 
gosarão das mesmas re!{alias dos que forem 
conferidos pelos institutos officiaes. 

Art. 2.° Para, que os actos e diplomas do 
mencionado instituto se equiparem aos dos 
estabelecimentos officiaes de ensino, é mister 
que elle não só mantenha o seu programma 
de ensino integral, comprehendendo as dis
ciplinas exigidas actualmente para a matri
cula nas instituições d~ instrucção superior, 
como se sujeite, quer no processo de exames, 
quer no julgamento da: capacidade dos alum
nos á fiscalisação e juizo de um jury compos
to de commissarios das respectivas congrega-
ções nomeados por ellas. , 

. § 1.0 Os commissarios, de que trata o art. 2°, 
serão eleitos pelas congregações, em virtude 

SBNA.DO 9 - V. IV 

de requerimento do director do instituto aos 
directores das faculdades. 

§ 2. o Pelos commissarios das congregações 
lhes serão apresentados relatorios, nos quaes, 
além de expor a sua opinião minuciosa. sobre 
as condiçõ2s do ensino, processo dos exames 
e o resultado das provas, exhibirão a relação 
dos examinandos, que, segundo o seu juizo, 
tenham dado provas completas de sua habi
litação e sómente estes serão considerados 
habilitados pela reqpectiva faculdade. 

§ 3. o Desta relação entregarão os commis
sarios duplicata ao director do estabelecimen
to para expedição dos certificados dos exa
minandos assim julgados habilitados. 

§ 4." Dos relato rios, a que se refere o § 2° 
e cuja publicação será feita. por conta do in
stituto, seI'ão enviados exemplares ao gover
no para os eífeitos do art. 30 • 

§ 5." Os certificados e diplomas expedidos 
em virtude destas disposições ficam sujeitos 
ás taxas em vigor. 

Art. 3.0 O governo cassará ao instituto H. 
Kõpke as vantagens e regalias que esta lei 
lhe confere, si não for observado o que dispõe 
o art. 2°, ou si, dada a hypothese da obser ... 
vancia da referida disposição, attestarem os 
jurys de exame por tres a.nnos successivos 
que o dito instituto decahiu do merito e ap
tidão de sua direcção e corpo docente, e que é 
manifesta asua incapacidade no preparo dos 
alumnos. 

O favor concedido por esta lei cessará 
quando, além das condições definidas no 
art. 3°, fallecer ou deixar a direcção do insti
tuto o Sr. João Kopke, seu fundador. 

Art. 5°. Revogam-se aS disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 21 de agosto de 1893. 
-Manoel Victorino.- Virgilio Damasio. 

o Sr. Q. Bocayuva - Sr. presi
deate, a commissão nomeada por V. Ex. para. 
representar o Senado BOS funeraes do fallecido 
marechal Camara. como homenagem devida 
aos seus relevantes serviços ao Estado, cum
priu seu dever. 

E' isto que me cumpre communicar a. 
V. Ex. 

O SR. PRESIDENTlil - O Senado fica. intei
rado. 

ORDEM DO mA 

Votação, em 3' discussão, do projecto do 
Senado, n. 41, de 1893, approvando, com 
alterações. o codigo das disposições comm uns 
ás instituições do ensino superior. 

Vota-se e é approvada a emenda do Sr. 
Rosa Junior. suppressiva do § l° do artigo 
unico do projecto. 
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Vota-se e .. rejeitada a emenda do SI'_ C. 
Ottoni, o substitutiva do § 6". 

E' o projecto aS!lim, emendado, approvado 
em 3' discussão, e sendo adoptado, vae ser 
enviado á Camara dos Deputados, indo antes 
á com missão do reuaeção. 

Vem á mQsa a seguinte 

Delcwaçüo de VlYlo 

Declaro que não votei pelo projecto do Se
nado, n. 41, de 1893, approvando o codigo 
das disposições communs ás instituições do 
ensino superior, por não ter concordado com 
as emendas em geral. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.
Lui.J Delfino. 

Votação, em 3· discussão. do projecLo do 
Senado, n. 24, de 1893. dispondo que a appro
vação no exame de madureza ou o titulo de 
bacharel em sciencias e lettras, da.dos pOl' in
stituições dos estados, ou reconhecidos por 
elles e organisados em conformidade do regu
lamento approvado pelo decreto n. 1194, ue 
28 de dezembro de 1892, habilita para a ma
tricula nas instituições do ensino superior da 
Republica. 

Vota-se e é approvado e, sendo a.doptado. 
vae ser enviado à Camara dos Deputados, 
indo antes á. commi!lsão de redacçiio. 

Votação. em 2" discussão, da proposição 
da Camara dos Deputados, n_ 26, de 1893, 
declarando que a graduação do posto de te
nQnte-coronel, conferida por decreto de .( de 
novembro de 1891, ao major de intantaria. 
Braz Abrantes, hoje tenente-coroneletfectivo, 
deve ser considerada de 21 de março do mes
mo anno. 

Vota-51Õ1 em escrutínio secreto e é approva
da por 28 votos contra 9 e, sendo adoptada, 
pas:::a para 3' discussão. 

Votação, em 3" di~cussão, da proposição (1a 
mr.sma camara, n. 1;25, l1e 1892, autori"ando 
o governo a contar, para a jubilaçãe) deDo 
Maria Thomazia de Oliveira e Silva, profes
sora jubila.da da 2' escola pul,lica da fregue
zia do Engenho Velho, o tempo em que serviu 
como adjunta da escola da freguezia do Sacra
mento, senclo os vencimentos de accordo com 
a tabeIla que vigorava ao tempo de sua ju
bila~ão. 

Vota·se em escrutinio secreto e e !l.pprova
da por 20 votos contra 15 e, sendo adoptada, 
vae ser enviada a sancção do Presidente da 
Republica. 

Votação, pm 3<' discussão, da proposição da 
mesma camara, n_ 32, de 1893, concedendo a 
D. Henriqueta Carneiro de Mendonça Faure, 
viuva do Dr. Antiocho dos Santos Faure, lente 
dás escolas Militar e Polytechnica, a pensão 

de 200$ mensaes, incluindo-se o meio soldo 
que ora percebe. 

Vota-se em escrutínio secreto e é appro
vada por 26 votos contra 10 e, sendo adopta
da, vae ser enviada ásancção do Presidente 
da Republica. 

Entra em discmsão unica, e é sem debate 
approvada a redacção do projecto do SlÕInado, 
n. 30, de 1893, determinando que o governo 
providencie no sentido de ser melhoraua a 
reforma do 10 tenente !la armadll. Camillo de 
Lellis e Silva. 

Segue-se em 3' discussão, e e !lem debatli 
approvada e adoptada para ser submettida á 
sanci;ão do Presidente da Republica, a proPQ~ 
sição da Camara dos Deputados. n. 50, de 
1893, autorisando o governo a abrir no cor
rente exerci cio , um credito supplementar para 
varias obras do ministerio da, justiça e ne
gocios interióres. 

Entra em 3' discussão, com a emenda ap
provada em 2'. a proposição da Camara dos 
Deputado:!. n. 43, de 1893, determinando que 
o governo ahrirã., desde jiL, um credito extra
ordinario de 1.200:000$ para dar cumpri
mento á lei n. 120, de 8 de novembro de 
1892. 

o Sr. Alllerico Lobo-Sr. presi
dente, a sessão esta. a findar; por issso o 
exito, que obteve a. emenda apresentada pelo 
illustre representante do Cearã., vem q uasi 
nuIlificar a execuç[o da lei de que se trata_ 

Chamo a attenção do Senado para essa 
circumstancia. 

Ainda que a emenda fosse Justa, que não 
é, como demonstrei, ella terá como etreito 
immediato inlltilisar a loi votada. e a provi
dencia constituicional ahi consagrada. 

Sr. preRidente. para a realisação do sys
tema federati vo ha, infelizmente, uma falta 
em noss;t Repu blica: é a desigualdade exis
tente entre alguns Estados, os quaes não 
ter!ll recnrsos identlcos. Esta lhlta visceral Ila 
federação devemol-a, reparar. 

O illmtre senador pelo Ceara que é autor 
da emenda em discussão, certamente não 
attentou para os resultados della; S. Ex .. 
que se tornou uma especie de Laplace, de
claran<lo no Senado,poI' uma bella mil s llo1orosa 
imagem, qlle o paiz gravitava para a servi
dão, não vê que é <1 sua emenda a que positi
vamente contribue para que os Estados gra
vitem, não pa,ra a servidão, mas para. a 
humilhação? 

Sr. pr.esidente, o que determinou a lei 
votada a principio o cstl. confirma? 

O SR_ CUNHA JUNIOR - Voto contra o 
cre(Jito . 

O SR. AMERICO LOBO - Foi um :l.uxilio 
para os Estados de Goyaz, da Parahyba e do 
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Piauhy. um subsidio para se organizarem prida em todos os seus termos, diz no a.rt. 5° 
e começarem a viver neste novo mundo que (lendo); 
:'!urgiu por obra. da. revolução. Ora,. esse 4: Incumbe a cada. estado prover, a expen
auxilio dádo a poderes autonomos e mde- sas propria.s, ás necessidadas (le seu govern? 
pendentes não pode solfrer condições, p~rque e administração; a União, porém, prestara 
nao é licito ao. poqer l~is!ativo .re~u~lr os soccorr03 ao estado que, em caso de calam,
Estados á poslçao mferIOr a dos mdlvlduos. dade pu.blica os solicitam. » 
Si por fraternidade ou por principios de hu- Pergunto à s. Ex. : qual é a. calamidade 
manida.de c~ncerlermos a a.lgu~1p- um a~an-, publica que actualmente assola. os estados 
tament? na~ uma esmola, pOli que nao ~e que imploram o soccorr? da União ~. 
trata dISSO; SI se fornece qualquer quantia Conheço como calamlclade publlca asso
como subsidio a um individuo, como uma lando alO'uns estados do norte, a. secca (e in
especi.e de dotaç~o pa!,a se e3ta.be.lece!" felizmente conheço-a muito), as inundaçõ~s, 
qual e o pae, ~ual e o amigo, q~a,l é o lrmao que nunca se dão, e uma peste com ce~ta m
que vae pedir contas desse adIantamento ~ tensidade tornando-se geral. Ora, nao me 
F~zel-o. não seria. o cumulo da. h~mil.haçã?, consta, e' creio que nem ao illustre senadar 
nao SerIa. .transtor.na.r a obra de mlserlCordIa que os esta(tos do Pia.uhy e da ?arll.hyba, 
ou de carIdade 1 tenham sido assolados por calamIdade pu-

O SR. ALMEIDA BA.RRETO - Mas V. Ex. blica; felizmente não o tem sido. . . 
quer que se dê esse dinheiro sem os Estados A que proposito esses estados sohcItam 
prestarem contas, sem cousa alguma 1 8Occorr08 da União 1 

O SR. AMERICO LOBO - Sim, e não sou eu Faltam-lhes recursos ~ Não acredito abso-
, C n' - 1 Re bl' lutamente. 

Q~em o quer} e a orrs 1 Ulçao (:a J)l1.I~. Ca(la estado vive como póde ; é como cada 
Nao pode l!m Estado dar c?nJ:a: a. Umao slllao cidadã.o. Cada um vive como póde: uns como 
do cumprIme~to da ConstItu!ça? ~ emquanto ricos, outros como pobres. 
eUe se ma,ntIVe! n,a Con~htUlçao !la~ deve Estou bem certo e cpeio que é convicção 
dar col1;tas a Umao c,)mo _da um calxelro.ao geral de que si todos os estados limitassem 
banquelFo ; um Estado nao pode ser redUZIdo as suas despezas dentro da esphera da sua. 
a. tao trIste papel. receita, haviam de manter-se perfeitamente 

O SR. ALMElDA BARRETO - Deve dar. bem. 
o SR. AMERICO LOBO - Por dignidade dos Sómente é preciso attender,uns vivem como 

Estados, Sr.presidente, esta emenda deve des- S. Paulo, outros como o Pará e o Amazonas; 
apparecer. Como é que nós vamos entrar no uns toem dinheiro de sobra, outros vivem es· 
regimen interno dos Estado3, tomando-lhes cassamerrte. 
contas de despesas ~ E como é que a União h t . t· 
lia de fazer mais do que o Estado, isto é, pa- Porém tl?'nham juizo, ten am pa rIO lsmo, 

tenham abnegação e as rendas que entram 
gar as suas dividas 1 Isto não é o descredito, para o Tbesouro com p6íiados impostos, hão d.e 
a sentença de fallencia que a União decretará 
em relayii.o a esses estados? Nao, a Constitui- chegar sulllcientemente para as suas necesSl-
ção não permitte que se declare a fallencía de dades. 
nenhum dos E;;tados. Si, porém, por calamidaúe publica, os go· 

Uma de duas; ou a medida e boa e razoa- vernadores desses estados enten(lerem outra 
vel e devemos votal-a sem hesitação, ou, si a cousa, se entenderem que os vocabulos foram 
Uniao não apór'Ie confirmar, 8i está arl'epen- depo~tos dn. sua significação ordinal'ia e, por-

tanto, que a calami(lacle publica -pode signifi
dida, retr()grad~ de sua. vontade, e cOnfIe- car a necessidade de satisfazer ás solicitações 
mnemas o projecto. Mas em todo o caso se . t 
confesseqné a emenda é um opprobioarrojado de amigos políticos, impertlllen es e ex-
aos Estados e, alem do ma.is, uma declaração igentes ... 
de quebra, para decretar a qual não temos O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-A questão 
competencia, nem a possue o actual Presidente não é de calaminade publica. Tra.ta·se do 
da Republica. credito que o governo deve dar. 

O SR. ARISTIDES LOBO-O subsidio não tra-
O Sr_ .Joakim Catunda- Sr. ta-se agora. Esta lei é uma consequencia da 

presidente, agradeço ao illustre orador, que ouLra. 
acaba de sentar-se, a opportunidade que me O SR. JoAK1M CA1'UNDA .•. não v~o por-
offerece de explicar-me a respeito da eJIl8lda d 
que apresentei na se;;sã.o passada, quanéro se que não deva elle fiscalisar as da ivas e soe-
iniciou 3. discussã.o deste assumpt.o. corros solicitados. 

A Constituição, para a qua.l appelIa S. Ex. O SR. FIRMINO DA SILl"EIRA-Este subsidio ~' 
e que. desejo ver fiel e sinceramente cum·. para a organisação do estado. 
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o SR. AMBRICO loBO-E' do a.rt. .(0 das di\:
poslçoes transitorias. 

Estes creditos foram abertos durante o pe· 
ríodo de organisação dos estados, lUas não fo
ra.m realisados. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Pois bem; o que 
quer a emenda' 

O SR. ÁMERICO r.üJ~o-A emenda quer toro 
na.r a União fiscal e dona dOIi estadas. 

O SR. JOAKiM CATUNDA-A emenda quer que 
a União tome a si a di'fida e entregue o saldo 
da. quantia votada aos estados para ali suas 
necessidadei. 

E' apenas uma medida de calculo, no que 
não ha. prejuizo a.lgum, nem attentado contra 
a !l.utonomia dos estados. 

O SR_ JoÃo NBHVA dá um aparte. 
O SR. JOAKIM CATUNDA - Senhores, tenho 

receio desses subsidioR. O anno ÉI de eleições. 
O SR. ARISTIDES LOBO - ~Ias a lei anterior 

não cogitou disto, 
O SR. JOAKIM CATUNflA-Ma8 póde cog-its.r. 
Convém que ten.amos cautela,mesmo para 

não afi'ectar de modo algum a autonomia 
dos eltados, a1lm de que este dinheiro tenha 
de ser empregado na organísação propria
mente dita daquelles que solicitam taes soc-
001'1'08. 

Nisto não ha abRolutamente inconveniente. 
Quando os estados solicitam soccorros da 

União 11 esta os ministra, nada mais natural 
do que inquirir sobre a despeza do dinheiro 
fornecido. 

De duas uma.: ou este dinheiro tem de ser 
devida e legitimamente applicado ou não. 

Na. 2" hypothese admiti0 que não se queira 
da.r contas, na 1 a hypothese é de crer que os 
estado~ devem ter satisfacçiio em mostrl'\r 
que os soccorros do União foram bonesta.
]Jlente applieados. 

Eis o que todos nós fariamos no nosso ca
racter indi vid ual. 

E' assim que procede a pelisoa honrada, 
Recebendo dinheiro para certos fim, deve 

ter a sa.tisfacção de fazer a sua prestação de 
contM, para mostrar que ellas são boas e ligi
timas. 

O SR. AMERICO LOBO - Isto conforme, si se 
considera os estados escravos ou livres. 

O SR. JOAKIM CATl:NDt\-Não são escravos; 
são apenas entidades que devem dar boas 
contas e nada mais. 

O SR. LUIZ DELFINO - Entre o dever de 
dar contas e a obrigação de da.r contas, li me
Ibor deixar o dever para os estados. 

O SR. AMBRICO LOBO - Então V. Ex. quer 
que o Senado Federal seja o eongre~o dos 
estMos 1 

O SR.. JOAKIN: CATUNDA - Eis, portanto, 
explicada, Sr. pre~irJente , a raz:i.o da emen
da que tive a honra. de apresentar ao Sena.d.o. 
Si entenderem que ella está no caso de ser 
approvada, bem; caso contra.rie, Aca ~alv .. a 
minha respon&abilidade. 

O Mr. AIDerlco :I.obo - Sempre 
que falIa o illustre senador paIo Cesrá, Sr. 
presidente, presto-lhe toda attenção e admi
ro-o. 

Sem embargo neste assum,to divirjo e cen
tinúo a divergir da sua au torisada opinião. 

Não é só a calamidade l'"bliw nos tempos 
normaes a causa que autorisa a União a for
neeer aos Estados os meios de que eUes ca
reçam. 

O a.rt. 4" das disposições transitorias per
mitte que se abram creditos especiaes em
quanto estiverem em periodo de organisação; 
e foi exactameote em tal período que o Con
gresso votou e~sa lei, a que corresponde o 
credito em questão. 

Ora, o a.traso do pagamento desse subsidio 
não invalida a sua realisação. 

O Si{. AL~lEIDA BARRETO -V. Ex. está so
phismando, porque, quando o Congres~o deu 
ólssa quantia, já. o meu Estado estava organi
/Sado. 

O SR. AMERICO LODo-Nesse caso, faça uma 
emenda a tal respeito. 

Conres~ará, porém que os Estados de Goyaz 
e do Piauh:v não estavam organiRados, deven
do-se acreditar que, 8i este subsidio foi votado 
logo depois do periodo daorganisação,elle não 
frz maiR do que aproveitar a pssa e está. jus
tificado plenamente pelo citado artigo da lQi 
fundamental da Republica. 

Mas, a disCl.llàsão envel ve umll questão ven· 
cida nesta e na outra casa do Congresso, com 
sancção do Presidente da Republica. 

Não se trata no mometlto actual sinão de 
executar a lei d\') pas;;ado. 

S, Ex .. O nobre autor da emenda, tratou de 
eleições. Este não é o nosso fim. 

O nosso fim é votar leis sem receios e sem 
perigos para o eleitorado. 

Nós legislamos não para sermos eleitos,mas 
para o bem publico. 

Ora, o bem publico exige que o Estado seja 
autonomo. 

S. Ex. nã·) tem rasão quando diz que o Es, 
tado deve prestar contas. 

O governador não pódo dispor dos dinhairos 
publicos sem uma autorisação dada pelo con
gresso do seu Estado. 

AAlle é que o governador responde. Si 1\8. 
sim"!". como desconheceremos a soberania do 
Estado. a sua independencia, o prestigio 
das autoridades estaduaes, eolloeando-as em 
posição humilhante, de credor para devetor ~ 
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Exigir contas é duvida.r da boa. fé publica. 
em desperdicio dos dinheiros fornecidos. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - V. Ex. havia 
, de exigir contas. ' 

O SR. AMERICO LOBO-V. Ex. não póde re
ferir-se pessoalmente. 

O art. 4° das disposições transitoria.s de
monstrí\ que não ha obrigação de prestar 
contas. 

Trata este da organisação dos Estados e 
para isto lhes offerece um simples sub
sidio. 

Como havemos, pois, de suppôr que os go
vernadores estaduaes sejam salteadores que 
disponham desses dinheiros para tlns elelto
raes ~ 

Não; V. Ex. não pôde fazer tão mão juizo 
dos governadores estaduaes e condemnal-os 
como guarnas intleis dos dinheiros publicos. 

Antes de qualquer prova em contrario. de
vemos crer que o governo dos Estados não 
está em mãos de homens imprevidentes ou 
concussionarios. Só em tal hypothese pode
riam desviar deposito tão sagrado como ellse. 

Na lei que cOllsagrou este auxilio em fuvor 
dos Estados, não se estipulou a prestação de 
contas por parte delIes ; votou-se o auxilio 
sem condição de ordem alguma. 

Esta exigencia, portanto. é inconstitucional 
e equivale, como disse, reduzir os Estados, 
não á escravidão, mas a verdadeira humi
lhação. 

O Sr. Arl@Hdeli Lobo-Sr. pre
sidente. deveria começar perguntando, antes 
d~ entrar na materia da discussão, si 
e:trectivamente temos ou não uma disposição 
de lei consagr.da sobre semelhante as
sumpto' 

Estranho í\ reproducção na tribuna., não 
dodebate relativo á.s emendas, mas do que 
interessa á materia principal. Esta não póde 
mais ser discutida. 

Trata·se hoje de saber si na decretação do 
credito em obediencia a uma lei existente, 
podemos ou não estabelecer condições, caute
las, fiscalisação e exame do dinheiro que vae 
ser distribuido. 

O SR. ALMEIDA BARRETO dá um aparte. 
O SR. ARISTI.ES LoBO-Isso é questão diffe

rente. 
V. Ex. não comprehendeu a questão. 
O SR. ALMEIDA BARRETO-V. Ex. é que 

comprehendeu! O .:que quer é dinheiro para 
eleições. 

O SR. ARISTIDES LoBo-Ouça-me. 
Antes de tudo, a base principal desta propo

'~ição é a Constituição da Republica; e esta. 
determina nos casos por aUa previstos «o 

poder federal, representado pelo Congresso, 
subsidiará esses estados pela quantia que achar 
necessaria ». 

A Constituição não vae além deste preceito, 
é clara e terminante. ' 

O Congresso, portanto, não póde fazer addi
ções, falta-lhe comp9tencia para tanto. 

Nem a lei de meios votada para execução 
do preceito constitucional, poderia. ir além 
desse mesmo preceito. 

Pretender aUegar um principio de suspei
ção eontra o governo dos estados, suppol·o 
capaz de desvio de dinheiros publicos v0tados 
para um tlm determinado, é falta. de 
senso ... 

O SR. JOÃo CORDEffiO-E' uma injuria. 
O SR. ARISTIDES LOBO - ... e uma injuria 

lançada á face de todos esses governa
dores. 

Ninguem tem o direito de proceder de 
ta.l arte. 

Não é simplesmente um acto de falta. de 
discrição. é um attentado contra a dignidade 
desses estados e de seus governos. 

E traz· se isso á tribuna. ! 
E ha quem sustente semelhante doutrina 

em nome de uma suspeita indigna, qual a de 
que os chefes desses esta.dos hão de dispor 
desse dinheiro em beneficio do processo elej-
toral ! ' 

E isto se diz no seio do Senado! 
Que juizo se ha de :t'a.zer deite paiz e de 

suas instituições? ! . 
Pois somos nós os primeiros que subimos á 

tribuna. para lançar proposições menos dignas 
e desta natureza ? 

Não; não creio que o Senado acceite es
tes alvitres, que são pouco dignos deUe. 

E' evidente que tenho encarado a questão 
sob o seu ponto de vista mais culminante e 
mais elevado; sob a face da dignidade desta 
assembléa, que não tem o direito de .. baixar
se até ahi. 

Mas agora, imaginai «'lue e:trectivamente os 
chefes de estados abandonam o seu dQver, es
quecem-se de que eSEe dinhQiro tem um deS:
tino sagrado, qua.l o pagamento de divida de 
cada um delles, a satisfação de seus compro
missos, e desbaratam-no. 

Por que processo e por que meio ireis fisca
lisa.r es~a despeza 1 

Penetrareis na vida autonoma desses esta
dos, chamareis a. contas os seus governadores, 
man(lareis fiscalisar por autoridades fiscaes 
como foi que essa despeza se fez 1 

E si elIas vierem, si forem trazidas e hou
ver dUVidas no Thesouro Nacional sobre a. 
sua exactidão, que fareis 1 

Penetrareis n!> vida intima de um estado, 
vós que anrlaes soccorrendo-vos á autoridade 
suprema. do Tribunal de Justiça para resol-
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ver a questão de um imposto evidentemente 
inconstitucional, que está sendo cobrado nos 
estados em favor delies ~ 

Como agora ireis metter a mão na vida de 
um estado, fiscalisar a sua existencia, exigir 
contas, humilhaI-o, sacrificar a sua di~ni
dade ~ t 

Com que direito ~ ! 
Seria a violação de sua autonomia, e nós 

não temos o direito de o fazer. 
Si a Federação entende que não está habi

litada no actual momento para soccorrel' os 
estados, que precisam desse auxilio, não vote 
o credito. 

O que não póde, porém, é penetrar na vida 
intima do estado, pa.ra saber de que modo 
elle gastou as som mas prestadas a titulo de 
I!occorro ou auxilio constitucional. 

Nutro a lisonjeira esperança de não ver 
consagrada nesta aSiem bléa, no seio do Se
nado, semelhante resolução. 

Tenho concluido. (Muito 9~1tt.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra

se a discussão. 
E' approvada a emenda adoptada em 2' dis

cussão. 
E' a proposição assim emendada, approvada 

em 3" discussão e, /lendo adoptada, vae ser 
devolvida á Camara dos Deputados, indo an
tes á commissão de redacção. 

Entra em 3" discussão, e é sem debate ap
provada e, sendo adoptada, vae ser enviada 
á Camara dos Deputados, indo Il.ntes á com
missão de redacção, o projecto do Senado, 
n. 33, de 1893, regulando a successão dos her
deiros para recebimento de montepio mi
litar. 

Segue-se em ~a discussão, a qual encerra-se 
sem debate, a proposição da Camara do Depu
tados, n. 30, de 1893, pro rogando por mais 
seis mezes, a licença concedida ao Dr. Henri
que Autran da Matta e Albuquerque, assis
tente de clinica pediatrica da Faculdade da 
Bahia. 

Indo-se proceder a votação, verifica-se não 
haver mais no recinto numero legal, pelo qUi 
faz-se a chamada dos Srs. senadores que com
pareceram á sessão (44.), e deixam de respon
der os Srs. Francisco Machado, Cunha .Ju
nior, Elyseu Martins, Amaro Cavalcante, 
Joaquim Pernambuco, Coelho e Campos, Ma
noel Victorino, Domingos Vicente, Q. Bo
cayuva, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, 
Americo Lobo, Rodrigues Alves, U. do Ama
ral e Raulino lIom (15). 

O Sr. 2° secretario informa que os Srs. 
Francisco Machado, Amaro Cavalcanti, Ma
noel Victorino,Domingos Vicente,Q.Bocayuva, 
Aristidés Lobo,Saldanha Marinho e Rodrigues 
Alves, estão trabalhando em materias urgen
tes sujeitas ao exame das commissões de que 
fazem parte, e que os Srs. Elyseu Martins e 

Coelho e Campos se retiraram por incommo
dados. 

Votação fica adiada por falta de numero, 
legal. 

Segue-se em 3" discussão, a qual encerra· se 
sem debate,ficando adiada a votação por falta 
de numero legal, o projecto do Senado, n. 37, 
de 18Q3, incluindo no calculo do tempo de 
serviço para a jubilação do lente da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João 
Da.masceno Peça,nha da Silva, 41 tempo que o 
mesmo doutor serviu como alumno pensio
nista do Hospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exercito. 

Segue-se em 2" discnssão, a- qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta de 
numero legal, a proposição dót Camara dos 
Deputados, n. 42, de 1893, concedendo repar
tidamente a Luiza Guilhermina de Campos o 
Anna Julia de Campos a reversão da parte da. 
pensão de que gosavam, tambem repartida
mente, com sua fallecida irmã Emília Ade
laide de Miranda Ribeiro, com o parecer das 
com missões de justiça e legislação. e de fi· 
nanças. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se 
sem debate, ficando a votação adiada por falta 
de numero legal, a proposição da mesma ca
mara, n. 37, de 1893, concedendo uma pensão 
de 2:400$ & viuva e filhos do desembargador 
Caetano Estellita Cavalcante Pessoa com o 
parecer das commissões de justiça e legislação 
e de finanças. 

Exgottadas as materias da ordem do dia, o 
O Sr. presidente designa para a ordem do 
dia seguinte: 

Votação em 3' discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 39, de 1893, pro
rogando por mais seis mezes a licença conce
dida ao Dr. Henrique Autran da Matta Albu
querque, assistente de clínica pediatrica da 
Faculdade da Bahia; 

Votação em 3' dita do projecto do Senado, 
n. 37, de 1893, incluindo no calculo do tempo 
de serviço para a jubilação do lente do Facul
dade de ~edicina do Rio de Janeiro, Dr. João 
Damasceno Peçanha da Silva, o tempo que o 
mesmo doutor serviu C0mo alumno pensio
nista do lIospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exercito; 

Votação em 2" dita da. proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 42, de 1893, conce
dendo repartidamente a Luiza Guilhermina 
de Campos e Anna Julia de Campos a rever
são da parte da pen~ão de que gosavam, tam
bem repartidamente, com sua i'allecida irmã 
Emilia Adelaide de Miranda Ribeiro; 

Votação em 2" dita da proposição da me~
ma camara, n. 37, de 1893, concedendo uma 
pensão de 2:400$ á viuva e filhos do desem
bargador Caetano EsteUita. Cavalca.nte Pes
soa ~ 
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Discussão dos seguintes pareeeres do cor
rente anno, das commissoos de constituição e 
poderes e de justiça e legislação: 

N. 164, opinando pela rejeição do velo <lo 
prefeito do Districto Fe<leral á resolução do 
conselho municipal,que autorisa o calçamento 
da rua Francisco Muratori ; 

N. 179, rejeitando o veto do mesmo pre
feito á resolução municipal, que autorisa O 
calçamento da parte da rua de S. Luiz Gon
zaga, comprehendida entre a rua de S. Ja
nuario e o largo do Pedregulho; 

Rejeitando o veto d') mesmo PreCeito, á 
resolução do conselho mumcipal que manda 
calçar as ruas do Jardim Botanico e Humaytá ; 

2' discussão das proposições da Camara dos 
Deputados; 

N. 19 de 1893, mandando contar parajubi
lação do ex professor da escola naval José 
Diogo Osorio de Oliveira o tempo em que 
serTiu no exercito até ao posto de tenente, em 
que 10i reformado: 

N. 20 de 1893, concedendo á viuva do des
embargador José Manoel de Freitas, uma 
pensão de 3: 600$000 repartidamente com 
suas filhas; 

N.28 de 1893. concedendo a D. Mariana 
Cecilia Meirelles da Fonseca. viuva do mare
chal Manoel D9odoro da Fonseca, a pensão 
8.nnual de 6: QOO$OOO. 

Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 

86 a SesSl0 em 22 de agosto de 1893 

Presidencia do Sr. PrU'lente de Moraes 
(vice-presidente) 

SUMMARIO-Chamada-Leitur;l da aeta-Pareceres
Votação das Pl'l)posiço.iies flS. 3J, 42. 37 , f O, 20 e 2, 
de 18~3, do projoeto n. 37 c dos p"-reeeres ns. 16< 
179, 17~ e 180 do 1l)3-Pareceres-()nnE~( no IH., 23: 

Ao meio-dia comparecem 33 S1'S. senado
res, a saber: Prudente de Moraes, Antonio 
Baena. Francisco Machado.Joaquim Sarmento. 
Manoel Barata. Gomensoro. Coelho Rodri
gues. Catunda, João Cordeiro. José Bernardo 
Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João Neiva' 
Firmino da Silveira, Joaquim Pernambuco' 
Messias de Gusmão. Ruy Barbosa. Manoei 
Victorino, Braz Ca.rneiro, Aristides Lobo. Sal
danha Marinho. Joaquim Felicio. Americo 
Lobo. Joaquim de Souza, Silva Cannedo. Pa
ranhos, Santos Andralle, Generoso Marques, 

. Raulino Horn, Esteves Junior, Luiz Delfino 
Rosa Junior e Coelhe e Carppos. ' 

Abre-se a sessão_ 

E' lida, posta em discussão, e, não havendo 
reclamações. dá-se por appr0vada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Gil Goulart, Thomaz Cruz, Nina Ribeiro, 
Cunha Junior, Cruz, Elyseu Martins, Amaro 
Cavalcanti, João Barbalho, Gaspar Drum
mond, Domingos Vicente, Q. Bocayuva. La
per, C. Ottoni, Rodrigues AI ves eU. do 
Amaral. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, Virgi
Lio Damasio, Monteiro de Barros, E. Wan
denkolk. Aquilino do Amaral, Pinheiro Ma
chado e Julio Frota; e sem causa os ~rs. 
Campos Salles, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes e Ramiro Barcellos. 

O SR. 3" SECRETARIO (servindo de 1°) de
clara (jue não ha expediente. 

O SR. JoÃo NEIV A (servindo de 2° s@cretal-io) 
lê e vae a imprimir, para entrar l2a ordem 
dos trabalhos, o seguinte 

Parecer 

A' com missão de justiça e legislação foi 
presente.o projecto n. ?9, do Senado, e, depois 
de exammada a materIa nelle contida: 

Attendendo a que esse projecto vem tornar 
certo o direito de funccionarios que o tinham 
adquirido á sua vitaliciedade; pois 

Attendendo a que sómente foi posto tal di
reito em duviua depois que appareceu o de
creto n. 1030, de 14 de novembro de 1890, 
dando nova organisação ao rellimen judicia
rio, até então estabelecido; e 

Attendendo mais que das disposições consi
gnadas no artigo desse decreto, e que se 
occupa dos contadores (216) não póde decorrer 
duvida sobre essa vitaliciedade dos seus car
gos ; e nem emerge de outro qualquer l?re
ceito nelle contido, o que seria absurdo; e de 
parecer 

Que o projecto seja adoptado pelo Senado e 
convertido em lei. 

Sala das commissões, 22 de agosto lle 1893. 
-Gomensoro.-Nina Ribeiro.-J. L. Coelho e 
Campos. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 3a discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n.' 39, ue 1893, proro. 
gando por mais seis mezes a licença conce· 
dida ao Dr. Henrique Autran da Matta e Al
huquerque, assistente de clínica pediatrica da 
Faculdade da Bahia . 

E' approvada,em escrutinio secreto, por 33 
votos contra 5 e, sendo adoptada, vae ser en
viada á. sancção presidencial. 
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Votação em 3" discussão do projecto do 
Senado, n. 37, de 1893, incluindo no calculo 
do tempo de.serviço para a jubilação do lente 
da Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro, Dr. João lJamasceno Peçanha da Silva, 
o tempo que o mesmo doutor serviu como 
alumno pensionista do Hospital Militar e 
como cirurgião do corpo de saude do exer
cito. 

E' approvado, em escru tinio secreto, por 
24 votos contra 15 e, sendo adoptado, vae ser 
enviado à Camara dos Deputados, indo antes 
á commissão de redacção. 

Votação em 2' discussão da. proposição da 
Camara dot Deputados, n. 42, de 1893, con
cedendo repartidamente a Luiza Guilhermina 
de Campos e Anna Julia de Campos a re
versão da parte da pensão de que gosavam, 
tambem repartidamente, com sua fallecida 
irmã Emília Adelaide de Miranda Ribeiro. 

E' approvada, em escrutinio secreto, por 21 
votos contra 19 e, sendo adoptada, passa á 

. 3" discussão. 
Votação em 2" discussão da proposição da 

mesma camara, n. 37, de 1893, concedendo 
uma pensão de 2:400$ á viuva e filhos do 
desembargador Caetano Estellita Cavalcante 
Pessoa. 

E' approvada, em escrutinio secreto, por 
28 votos contra ]3 e, sendo adoptada, passa á 
.3- discussão. 

Entram successivamenteem discussão unica 
e são, sem debate, approvados. os seguintes 
pareceres das commissões de justiça e legis
lação e de constituição e poderei!: 

N. 164, opinando pela rejeição do veto do 
prefeito do Districto Federal á resolução 110 
Conselho Municipal que autorisa o calçamento 
da. rua Francisi'.o Muratori; 

N. 179, rejeitando o veto do mesmo pre
feito á resolução municipal que autorisa ° 
calçamento da parte da rua de S. Luiz Gon
zaga, comprehendida entre a rua de S. Ja
nuario e o largo do Pedregulho; 

N. 178. rejeitando o veto do mesmo prefeito 
á resolução do Conselho Municipal que manda 
calçar as ruas do Jardim Botanico e Hu
m~ytâ.; 

N. 180, rejeitando o veto do mesmo prefeito 
á resolucão municipal que autoris'\. o dis
pendio ate á quantia de 100:000$ com a lim
peza eembellezamento da praça Quinze de 
Novembro. 

Entram successivamente em 2" discussão, 
com os pareceres das 'respectivas commissões. 
e são sem deba.te approva,ias em escrutínio 
secreto, e. 80n(l.0 adoptadas, passam á 3a 

discussão,as segUintes proposições da Camara 
dos DeputaJos : 

N. 19 de 1893, mandando contar para ju
bilação do ex-professor da escola naval, José 
Diogó Osorio de Oliveira, o tempo em que 

serviu no exercito are o posto de tenente, em 
que foi reformado (por Z3 votos contra 16); 

N. 20, de 1893, concedendo á viuva do des
embargador Jose Manoel de Freita:> uma pen
são de 3:600$, repartidamente com suas 
filhas (por 26 votos contra 13) ; 

N.28, de 1893, concedendo a D. Marianna 
Cecilia Meirelles da Fonseca. viuva do ma
rechal Manoel Deodoro da Fonseca. a pensão 
annual d(~ 6: 000$ (por 29 votos contra 5) ; 

O SR. 2" SECRETARlO declara que se acham 
sobre a mesa, os primeiros no Diario do Con
yresso, para serem discutidos na sessão sub
sequente. e o ultimo em avulso, para entrar 
na ordem dos trabalhos. os segUintes 

PARECERES 

N. 196-1893 

Redacção da emenda do SeMdo, substitutiva 
da proposição da Camara doo Deputados, 
n. 73, de 1892, dispondo sobre emissão il
legal de titulos ao portador e sua represslIo 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. lo As companhias ou socieàlldes ano

nymas poderão emittir emprestimos em obri
gações ao portador (debentures), de conformi
larl e com o disposto nesta lei. 

§ lo As obrigações que as socierlades ano
nymas emittirem terão por fiançn. todo o acti
vo e bens de cada companhia, preferindo a 
outros quaesquer titulos de dividas. 

1. Liqui,1ando-se a sociedade,os porta<1ores 
dessas obrigações (obrigacionistas) serão pa
gos antes de quaesquer ou~ros crer\ores, os 
quaes não serão admittidos sinão depois de 
recolhi,las todas eHas, ou ne depOSitado o seu 
valor. 

lI. A preferencia assegurada aos obrigacio
nistas não prej u.1ica os credores hypotltecarios, 
antichresistas e pignoraticas, quanto ás hy
pothecas, as anticllreBes e aos penhores ante-
riores e regularmente inscriptos. . 

§ 2° As !'Iociedades Hllonymas que contra
birem taes emprestimos poderão abonal-os 
especialmente com hypothecas, antichresBs e 
penhores; ficando fóra elo commercio, nesse 
caso, e só nelle, os bens especifica/los 0Ill ga
rantia dessas operações. 

Na ínscripção e na transcripção respectivas 
se Oli8el'Vará o disposto no deereto n. 370, de 
2 de maio de 1890, sem prejuízo do estabele
cido nesta lei, art.4". 

§ 3° O valor total das emissões de uma 
companhia não excederá o do capital estipu
lado nos seus estatutos. 
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§ 4° Exceptuam-se desta regra: 
1°, as associações de credito hypothecario; 
2°, as associações de estradas de ferro, na-

vegação, coIonisação e mineração; 
3°, ao! que segurar'em o excesso mediante 

titulos de divida r1a União, 00S estados, ou 
das municipalidades, cujo vencimento coin
cida com o das obrigações, deposItando-se 
estas no Thesouro, 011 nas repartições fe
deraes de fazenda, nos estados, até a sua re
missão. 

§ 5° Não se fará emissão r1e obrigações 
sem prévia deliber1lção da assembléa geral 
dos accionistas, adoptada por tantos socios 
quantos representem, pelo menos, metade do 
capital social, em reunião a que assista nu
mero r1e accionistas correspondente a. tres 
quartos deUe, pelo menos. 

A acta dessa assembléa será put,licarla na 
folha offlciaI e em uma das de maior cir
culação (lO logar. 

§ 6° Na acta da assembléa geral serão 
exaradas as condições essenciaes da emissão 
que se resolver. 

§ 7° A inobservancia de qualquer dested 
preceitos ( §§ 5° e 6° ) envolve nullida"e, em 
proveito dos obrigacionistas. 

Art. 2° Autorisada assim a emissão, antes 
de levaI-a a effeito, os administradores da 
sociedade publicarão na folha offlcial e em 
uma das de maior circulação do logar onde 
a emissão se houver de fazer, um manifesto 
annunciando: 

l°, o nome, o objecto e a sé"e da sociedade; 
2°, a data da publicação, na folha official, 

dlil seus e!!tatutos, bem como as alterações por 
que tiverem passado; 

3°, a data da publicação official da acta da 
assembléa geral que resolveu a emissão e 
lhe fixou as condições, precisando-se os jor
naes onde essa publicação ~e fez (art. l° §§ 
3° e 4°) ; 

4", o importe rlos emprestimos anterior
mente emittidos pela sociedade ; 

50, o numero e o valor nominal das obri· 
gações, cuja. emissão se pretende, com o juro 
correspondente a cada uma., assim como a 
época e as condições da amortisação, ou do 
resgate, e do pJgamento dos juros; 

6°, o activo e o passivo actual na socie
daf1e; 

7·, havendo bens hypothecaveis. a indivi
duação rIos que a sociedade o1ferece a hypo
theca em garantia do emprestimo, com a data 
oa inscripção provisoria, a que se refere o 
art. 3° § 2°. 

§ 10 Estas enunciações, salvo as dos ns. 6 
e 7, serão reprodUZidas nas listas de sub
scripção, bem como nas obrigações (deben
tures) • 

§ 2° Os tituIos de obrigação (debenture~), 
além das especificações expressas neste arti-

8111'1'.&.:00 10 - V. IV 

go, ns' 1, 2, 3, 4, 5 e 7, terão estampailos á. 
margem, numeradamente, os COUpOtlS corre
spondente ao pagamento periodico dos juros, 
accrescendo a esses requisitos: 

I", a designação da série a que a obriga
ção pertencer ; 

2°, o seu numero de ordem; 
3" a data rla inscripção do emprestimo no 

registro geral (art. 4°) ; 
4°, a assignatura de um administrador pelo 

menos: 
§ 3° 'O typo /las obrigações será uniforme 

em cada série, 
§ 4° Não é licito abrir emissão de série 

nova, antes de ~ubscripta e realisada a ante
rior. 

§ 5° Em caso de inobservancia das forma
lidades estatui(las neste artigo até o § 3°, in
clusivamente, o tribunal poderá, conforme as 
circumstancias, pronunciar a nullidade da 
emissão em beneficio (10s obrigacionistas. 

§ 6° Nos casos de venda publica de obri
gações os cartazes, prospectos, annuncios, 
circulares. bem como as notas de compra, 
conterão as declarações exigidas para a emis
são neste artigo, ns. I a 5. 

Pela violação deste artigo ficarão solida
riamente sujeitos a perdas e damnos aquel
les a quem eU.a for imputavel. 

§ 7° Aos mutuantes, para sua garantia. 
emquanto lhes não for0m entregues as deben
tures, poderá dar a Rociedade mutuaria titu
los provísorios, os quaes terão os mesmos re
quisitos desteal'tigo, § 2". menos os coupons, 
e que serão equiparados ás debentures para. 
todos os e1feitos. 

§ 8° As sociedades anonymas que emit
tirem obrigações ao portador publicarão, na 
primeira quinzena de cada semestre, o ba
lanço do seu estado no ultimo dia do anterior. 

Art. 3" Nenhuma sociedada ou empreza 
de qualquer natureza, nenhum commerciante 
ou individuo de qualquer condição, poderá 
emittir, sem autorisação do Poder Legislati
vo, notas, bilhetes, fixas, vales, papeis ou 
titulos, contendo promessa de pagamento em 
dinheiro ao portador, ou com o nome deste 
em branco, sob pena de multa do quadruplo 
do seu valor e de prisão simples por quatro 
a oito mezes. 

A pena de prisão só recahe sobre o emissor, 
e a de multa, tanto sobre este, como sobre o 
portador. 

§ I . o Incorrem na mesma penalidade os 
a'iministradores das sociedades que emitti
rem titulo~ de obrigação (debentures) ao 
portador sem os requisitos da presente lei. 

§ 2" O (lbposto neste artigo não com
prehende os recibos e man<!l.atos ao portador, 
passa/los para serem pagos na mesma praça 
em virtwie de contas correntes, contanto 
que sejam de quantia superior a. 100$000. 



74 ANNAES DO SENADO 

Taes recibos e mandatos (leverão. todavia' 
ser apresentados no prazo de tres dias, con
tados das respectivas (~atas, sob pena de 
perder o portador o direito regressivo contra 
o passador_ 

Art. 4° No registro geral das hypothecas 
haverá um livro especial, destinado á inscri
pção dos emprestimos em obrigações ao por
tador, contrahidos pelas socieJades anony
mas. 

Cada inscripção neste livro conterá, além 
das averbações necessarias, as fixarias por 
esta lei, art. 2°, ns. I a 5. 

§ I" A priori(la~e entre as séries de obri
gações emittirlas por uma compa.nhia se firma 
pela ordem da inscripção, nos termos deste 
artigo. 

A inscripção é essencial para esse fim, as· 
sim como para a pref'ecencia contra ter
ceiros. 

§ 2° Aberta a subscripção de um empres
timo em obrigações ao portador (riebent/wes) 
sobre garantia hypothecaria, o., (lirectores da 
sociedade requererão immediatamente a in
seripção eventual dos bens olferecidos em hy
potheca a beneficio da communhão dos futu
ros portadores (lesses titulas; pena de respon
derem por perdas e damnos para com os pre
judicados pela demora. 

I. A hypotheca ulteriormente constituida 
decorrerá da àata dessa inscripção. 

11. A inscripção tornar-se-ha àefinitiva no 
prazo de seis mezes, sob pena de perempçãe, 
pela menção, á margem, da data do acto de
finitivo da hypotheca; ficando solidariamente 
responsaveis para com os credores prejudi
cados os administradores da sociedade. 

§ 3" Qualquer obrigacionista po:lerá pro
mover a inscripção (lo emprestimo. sanar as 
lacunas, irregularidar1cs ou inexactic1ões oc
corrirlas na inscripção feita pelos directores. 

Neste caso o omcial (lo registro notificar." 
a aàministração da socie(la'le, para q li!: lhe 
ministre as indicações e documentos conVt·-
nientes. . 

Art. 5° No caso de insolvencia ou liquirla
ção da socierla(le anonyma e tratando-se (lo 
resgate das obrigações emittiflas (debentures), 
é valida a proposta (le accorrlo que,a respeito, 
for acceita e assignada por obrigacionistas, 
representanào mais rle (~OUs terços rl0 debito 
total emittido. 

Art. 6° As sociellarles anonymas não po'le
rão emittir obrigações reembolsaveis meilian
te sorteio a preço superior ao rla emissão,sem 
que taes titulos fiquem sujeitos ao juro an
nual (le 3 °I., pelo menos, e sejam tor10s res
gataveis- pela mesma somma, (le mo;lo que o 
importe àa lLnnulr'ade, comprehenlen:lo a 
amortisação e os juros, se mantenha igual 
em toda a duração do emprestimo : tudo sob 
pena de nullidaoo da emissão, 

Paragrapho unico. Em caso àa liquidação 
forçar1a as obrigações desta especie não serão 
arlmittir1as ao passivo sinão pelo valor cor
respon".ente ao capital que se perfizer, redu
zir1as ao seu valor actual, á taxa (le 5 °/0, as 
annuirtarles (lo juro e ela amortisação por 
vencer. Carta obrigação representará impor
tancia igual ao quociente desse capital divi
diclo pelo numero de obrigações ainda não 
extinctas. 

Art. 7" E' marca'lo o prazo de 6 mezes da, 
promulgação da presente lei, afim de que o., 
arlministrarlores (las socieda'les anonyma.· 
resgatem os seus titulos ao portar1 0r (deben
tures), que não estiverem nos termos Ilu,; 
arts. I" e 2°, sob as penas commina'las no 
art.3", § l°. 

Art. 8° O governo da Republica emitlir':' 
notas (le $500, 1$000, 2$000 e 5$000 11" 
val0r de cinco mil contos (le réis, 1azendo 
recolher igual somma em notas de 50.$ para 
cima. 

Art. 9' Revogam-se as (lisposições em con
trario. 

Senado Federal, 22 de agosto de 1893.
Americo Louo.- Ji[anoel Barata. 

N. 197 - 1693 

Redacçao do pl"oJecto do Senado, n. 5 de 1893; 
modificativo do decreto n. 848 de 11 de ou
iubro de 1890, que organisou a justiça (e
deral 

o CongreEso Nacional decreta: 
Art. I. ° O decreto n. 848, de !I de outubro 

de l890 continú't a reger a organisação e o 
processo da justiçl. federal, com as modifica
ções seguintes: 

~ L" A alçada d03 juizes seccionaes, mal"
cada no ar1. 9° H lettl'3. - a -, não compre
hende as questões constilucionaes, as de di
reito criminal, ou civil internacional, nem as 
que se fundarem em convençMs ou tratados 
celebrados pela União com outras nações eas 
C~l.US:1S rle que trata o art. 2° desta lei, seja 
qual for o seu v;1lor. 

§ 2,0 O prazo plra a,pl'eselltação !lo., recur
sos extraordinarios Jas decisões proferidas 
pelos juizes e tribunaes dos Estados e do Dis
triclo Fedel'al e o de seis mC7.es contados da 
data do termo de sua, int.erposição. 

§ 3.° Os casos e a fórmrt de revisão dos pro
cessoS lindos em materia crime são os especi
ticado~ no al't. ~)O 1lI, cujas disposições com
prehendel1l processos militares, como foI' de
t:;rminado em lei. 

§ 4.° Nas caucJ,s cíveis e commerciaes de 
competencia dos jüizes de secção cabe recurso 
de aggravo, nos termos do regulamento n. 737, 
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de 25 de novembro de 1850 e mais legislação 
em vigor. 

§ 5.° Na diSposição do 3rt. 15Iettra-d-, 
acções que interess ..• rem o fisco nacional - se 
comprehendem todas as causas civeis ou cri
minaes. em que for de qualquer modo inter
essada a fazenda federal. 

§ 6.° A justiça fecleral é competente para 
processar e julgar o crime de contrabando, 
definido no Codigo Penal, Liv. 2°, Tit. 7°, 
capítulo unico, e os crimes politicos, ainda 
Que seJ.m commettidos contra os poderes pu
blicos 011 a Constituição dos Estados. 

§ 7. o Os juizes de secção são competentes 
para processar e julgar os crimes de respon
sabilidade dos funccionarios fcderaes, que não 
tiverem fóro especial. 

§ 8. o A prorogação lb j urisdicção eslat ua}, 
de que trata o art. I (l do decreto n. 848, só é 
permittid::t nos casos em que as partes podem 
transigir. 

~ 9. 0 Ao suLstituto do juiz seccional com
rete, além das attribuições definHas no 
art. 19, auxiliar o juiz effectivo no preparo 
dos processos crimes ou cíveis de sua juris
dicção, não podendo, porém, proferir sen
tença dellnitiva ou interlocutoria com força 
de definitiva, nem despacho de pronuncia, ou 
não pronuncia, salvo o caso de suhstituição 
plena. 

§ 10. O Supremo Tribunal Federal no 
exercicio da attribuição, que lhe é conferida 
pelo art. 47, é competente para conceder 
originariamente a ordem de habeas-corpus. 

AOS juizes seccionaes, dentro de sua juris
dicção, compete conhecer do habeas-corpus, 
ainda que o constrangimento,::t coacção 
illegal, ou a ,Irne::tça destit, sejll feita ou or
denada por autoridade estadoal. 

Da decisão do juiz seccional, que conceder 
soltura em virtude ele habeas-corpus, haverá 
recurso ex-officio p.lra o Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 11. O recurso perrnittido pelo art. 49 
póde ser interposto directamente para o Su
premo Tribunal Federal. da decisão do juiz de 
primeira instancia, que houver denegado a 
ordem de habeas-corpus, independente de de
cisão do juiz ou do Tribnnal de segunda 
instancia, 

a) O mesmo recurso lambem cab') quando 
o juiz ou o tribunal se declar(lr incompetente, 
ou por qnalquer motivo se abstiver de conhe
cer d:1 petição. 

b) No prazo do ::tl't. 40 deve o recorrente 
interpor e ~nstruir o recurso, a que o juiz ou 
o tribunal a quo responderá dentro de 48 ho
ras, fazendo expedil-o immediatamente para 
o Supremo Tribunal Federal. 

c) Concedida a ordem de habeas-corpus ao 
recorrente, solto ou ausente, só eerá dispen-

sada a sua comparencia pessoal, provado o 
impedimento ou justa causa de ausencia. 

d) No julgamento desse recnr80 o Supremo 
Tribunal Federal tambem podel'á desde logo 
resolver definitivamente sobre a materia si, 
á vista dos autos, forem dispensaveis novos 
esclarecimentos e a compar~ncia. do recor
rente. 

§ 12. Além dos processos estabelecidos 
para as queslões de especial competellcia da 
Justiça Federal, são admissiveis no juizo sec
cional quaesquer outros autorizados pela le
gislação em vigor. desde que envolvam ques
tões de privntiva competencia federal, e nellas 
seja de qualquer modo interessada a Fazenda 
Nacional. 

§ 13. Findos os dez dias concedidos ao 1'130, 
nos termos dos arts. 200 c 201, o escrivão co
brarà os autos, e abrindo vista dos mesmos, 
por igual prazo, ao procUl'ador da Fa:.lenda 
Federal p~ra. dizer afiual, furá os autos con
clusos para "cntp.nça definitiva. 

§ 14. O actlllll regimento do Supremo Tri
bunal Federal, approvado em 8 de agosto de 
1891, será cumprido em todas aS suas partes, 
de accordo com as disposições ora estabele
cidas. 

§ 15. As causas pendentes de decisão dos 
juizes e tribllnaes dos Estados que, por sua 
natureza, ou caracter dos litigantes, devam 
pertencer á jurisilicção federal, serão remet
tidas ao juizo ou tribunal competente, pe
rante o qual cOl'rerão os termos ulteriores, 
ficando a~sim sem etreito a disposição provi
soria do art. 363. 

Art. 2.° Os juizes e os tribunaes federaes 
processarão e julgarão as causas que se fun
darem na lesão de direitos índividuaes por 
actos ou decisões das autoridades administra.
tivas da União. 

§ 1.0 As aeções desta natureza sómento po
derão ser propostas pelas pessoas oITendidas 
em 3ellS direitos ou por seus representantes 
ou successorcs. 

§ 2.° A autoddade admillistrativa, de que 
houver ema.nndo a. medid::t impugnada, será 
representada no processo pelo minlstel'io pu
blico. 

Poderão tomar parte no pleito os terceiros 
qne tiverem interesse juri::!ico na decisão da 
causa, 

§ 3.° A petição inicial cQnterá os nomes das 
partes, a exposição circ'lmst:Jnciada dos factos 
e n i ndicaÇ<'to das norml s legaes ou priucipios 
juridicos, de onelo o autol' cúuclua que S8U di
reito foi violado por acto, medida ou deóisão 
0:1 autoritlade administrativa. 

§ 4.° A petição inicial indic,tra t:l.lnbem as 
te~temunhils e as rlsmais provf\.s em que o 
autor se baseia e devera ~er desde logo ins
truida com prova documental, salvo demora 
occasionada pela parte adversa. 
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§ 5.· A accão poderá ser desprezada in li
mine, si for manifestamente infundadn, si não 
estiver devidamente instruidn, si a parte ror 
illegitima, ou si houver decorrido um anno 
da tiata em que a mediria, ohjecto do pleito, 
tiver sido intimad:l ou inserida, no jornal que 
publicar os actos offlciaes. 

Desta decisão cabera recurso de aggravo. 
§ 6.° Admittida a ~cção, serão citallos o rfé

presentante do ministerio publico e mais 
partes interessadns, nssignando-se-Ihes o 
prazo de 10 dias pnl'a contestaç'lo. 

Este prazo poderà ser prorogado até ao 
dobro, a requerimento de qualquer dos inter
essados. 

§ 7,° A requerimento do autor, n flutori
dade administrativa que houver e'íperlido o 
acto ou medida em questão suspendel'à a SU'l 
execução, si a tanto não so oppuZl.lrem razõe:; 
de ordem publica. 

§ 8.° Findo o prazo de que trata o § 60 

observar-sc-ha o processo prcscripto no~ 
arts. 183 fi 188. 

§ 9.° Verificando a autoridade judici:lrifl 
que o l'lcto ou resolução em qnestão é illeg-al, 
a annulIara no todo ou em parto, para o rim 
de assegurar o direito do autor. 

a) Considel';Jm-so i llegaes os actos nn deei
Srlos administrativas em' razib da on,o :lppli
cação ou da indevid'l applieacão rio dh'oito 
vigente. A autoridade ,illliiehria fundar-se
ha em razões juridicas, abstendO-SI) do apre
ciar o merecimento de netos ndministratJvos 
sob o ponto de vista de sua eonveniencia 011 

opportunidade. 
b) A mellirla admini~trativl\ tomada em 

virtllde de uma faeulrlade Dl! poder discricio
na rio sómente sera hadrla por illeg-al em 
razão de incompetenci:l. 01\ de exce~so do 
poder da respectiva autoridade. 

§ 10. Os juizes e 03 tribunaes :Jpreciotrão a. 
validade d IS leis e regul:lmentos e dei)(arão 
de applicar aos casos oc 'urrentes as leis ma
nifestamente insconstitncionaes e o!\ regu la
m~ntos manifestamente incompatíveis com f1S 
leiS ou com a Constituição. 

§ 11. As sentenças tin:ws pas~nrão em jul
gado e obril!arão as pflrt(Js e a administmção 
em relação á especie que houver sído ob,jacto 
da discussão. 

§ 12. A violação dojulg:ulo por parte da 
autoridade administrativa fltz incorreI' Ilsta 
em responsabilidade - civil e criminal. 

§ 13. O autor poderá SOl' conrlemnado nas 
custas em dobro ou tr/>srlohro, a arbitrio 
do juiz, si d(>~ahir da <lcção e for verificado 
que a intent:U'à maliciosamente. 

§ 14. A FIlzom!;1. Nacion:11 tem riireito re
gressivo contr:l o fnncrionnrio publ i~o para 
haver as custas em que houv,r incorrido. 

Art. 3.° Nas attribuições do procurador 
geral da Republica, especificadas no arL 22 

• 
do decreto n. 848 se comorehende a de pro
mover e exercitar a aeção publica na dtlfeza 
dos interesses da Unirio quandó sejam estes 
pl'ejudicados pelaeobrança. de impostos incon
stitucior;~es decrebtlos pp,los estados. 

Art. 4.° E' mantida a jllri~dicção da auto
ridade administrativil (decreto n. 657, d(~ 5 
de Ilezembro de 1849) para ordenar 1t prisão 
do respollsa\'el por dinheiros e v".lores per
tllneentes à F,lzenda Federal, seja qual fôr ,.., 
titlllo em !lue os tiver sob Il sua gmLrda, não 
sendo admissivel, em C'l>iOS de remissão, 
omissão, alcance ou falta de entradas nos 
prl1 zos devi/loR, () concessão rle habe'as-corpv.s 
por llutoridadF' judiciaria, snlvo si a peti
ção dn impetrante for instruid'l. com do
eu mento de quitação 1)1\ rle doposi to rlft quantia 
correspondente ao alc~nce vr'rificano. 

São comp"tentes p \ ra ordenar a prisão, de 
que trat" este artigo, o ministro e secretar;o 
dos neg-ocio~ dfl fazenda no Oislricto Federal, 
e no esl:1do onde o respnns:wcl l'esi1ir ou 
runccionar, o~ inspectores rins nlfanrlegns e o 
chefe 011 director das del·'gacias ngeíl."S. 

,\rt. ;'.0 [?icam m~rcado" os ordenados all
nnnos de 800$ para os pOT'teiros e de 600$ 
pnr:1. os continuos rios allrlítorios doq juizes 
seccionaes. 

Art. 6. ° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sa.la das commissões, 22 de agosto de 1893. 
- AmM'ico Lobo.-Manoel Barata. 

N. 198-18~3 

Redacçl10 do projecto rio Senado, n. 24 de 
1893, que dispõe que a appr01)flçl1o no exa
me de madureza ou titulo de bacharel em 
sciencias e lettras, dada por instituição a que 
se refere o decreto n. 1.194 de 1892, habi
lita ri mlltí'icula nos e~ta~elecimentos de en
sino superior da Repub1ica 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A approvaçiío no exame de madu

reza ou titulo de bacharel em sciencias fi 

lettras, dada pelas instituições de ensino se
cundario que se organisarem nos Estados 
Federa"s, em conformidade do regulamento 
approvado pelo decreto n. 1.194 de 28 de 
dezembro de 1892, e que forem creadas ou re
c~)nlJecida~ pelo governo e~tadoal, habilitá a 
pessoa approvada ou diplomada á matricula 
nas i nstituições de ensino superior da Repu
bUca. 

Parftgrapho unico. Emquanto não se tornar 
etrectiva a exigencia constante do a. rt. 430, 
do decreto n. 1.232 F, de 2dej:neiro del891, 
o governo do estado e competente para. man
dar proceder aos exames dos preparatorios 
indispensaveis nas instituições que eBe crear 
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ou reconhecer, assim tambem para ftscali
sal-os produzindo aS approvações nelles obti
das todos os seus effeitos dentro e fóra do 
estado. 

Art. 2,° Para que os exames a que se re
ferem o art. l' e o paragrapho unico gozem 
das regalias abi menciona<las, e mi ter que 
elJes sejam realisados perante um jury com
posto, pdo menos, de tl'es commissarios, es
colhidos pelas conç-regações de ensino su perior 
e que não exerçam magbterio publico ou 
particular de instl'ucção secundaria. 

Paragrapho unico. Oude não houver in
stituições de ensino sl.perior, o governo no
meará ojury de exame, compondo-o de pes
soas de reputação litteraria ou scientifica 
do logar, e que não exerçam geralmente o 
magisterio publico ou particular de instruc, 
ção secundaria. 

Art. 3". Quando portres anuos success ivos 
o jury de exame verificar que não só a orga
nisação do ensino t-lecundario na instituição 
deixa de ser conforme ás exigencias da lei, 
como que por incapacidade de direcção, do 
pessoal e do material, do~ methor.l.o~ e do pro
gramma, e insufficiente ou mitO o preparo 
dos alumnos, serão por acto do governo, ou
vida a instituiçuo sobre as informações dada, 
pelo jury, cessadas as regalias que esta lei 
confere. 

Art. 4.° Revogam-s ~ as ,lisposições em con
trario. 

Sal:!. das commi ssões, 22 de agosto de 1893. 
-Americo Lobo.-Jl anoel Barata. 

N, 199 - 1893 

Redacçl10 do projecto do Senado, n. 33, de 
1893, que regula a successc70 dos herdeiros 
para o recebimento do montepio militar 

o Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. A successão dos herdeiros 

para o recebimento da importancia do mon
tepiomilitar, a que se refere o art, 19 e §§ do 
decreto n. 695, de 28 de agosto de 1890, será 
regulado com as seguintes modificações: 

a) Do instiduidor que contrahir mais de 
um matrimonio e vier a. fallecer sem deixar 
filhos do ultimo consorcio, caberá o respe· 
ctivo montepio a todos os filhos repartida
mente; 

b) No caso de existirem filhos de todos os 
matrimonios, o montepio será divididido re
partidamente pelos filhos sobreviventes do 
instituidor. 

Sala das com missões, 22 de agosto de 1893. 
- Americo Lobo. -Manoel Barata. 

N. 200 - 1893 

Redacção do projecto do Senado. n. 37 de 
1893, relativo ao calculo de tempo para a 
jubilaçiJ.o do Dr. João Damasceno Peçanha, 
lente cathedratico du Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro 

o Congresso Nacwnal resolve: 
Artigo unico. No calculo de tempo de ser

viço para a jubilação do lente da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, Dl'. João Da
masceno Pe,anha da Silva, será incluido o 
tempo em que serviu como alumno pensio
nista do Hospi tal Militar e como cirurgião do 
Corpo de Saude do Exercito. 

Sala das commÍssões, 22 de agosto de 1893. 
AmeJ'ico Lobo.- Manoel Barata. 

N.201-1893 

R.edacçllo do projccto do Senado n. 11, de 
189:3, que apprnva, com modificações, o 
cndigo das dispnsições communs ds institui
ções de ensino superior, decretado pelo go
verno, sob o 1'1.1159, de 3 de dezembro de 
1892 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. J<~' approvado o codigo das 

disposições communs ás instituições de ensino 
superior, organisado pelo governo, e expe
dido com o decreto n, 1159, de 3 de dezem
bro de 1892, com as modificações e addita
mentos seguintes: 

§ l.0 Quando para o calcuto da jubilação 
de lentes, substitutos ou professores, concor
I'erem serviços de magisterio e serviços ge
raes. st'rão computados: 2.'1 annos de serviço 
de magistrrio como equivalentes a 30 de ser
viços geraes; 30 dos primeiros a 36 dos se
gundos, e assim em todos os casos, guardada 
sempre il, eq ui valencia, para aquelle effeito, 
entre uns e outros como de cinco para 
seis. 

§ 2.° Contar-se-h'), na fórma do art. 37 do 
codigo o tempo de sarviço effectivo do magis
terio para calculo de accrescimos e venci
mentos ou de jubilações. 

§ 3." A expressão vencimentos que se lê no 
codigo, quando se refere á jubilação de lentes 
que contem 30 annos de serviço effectivo, 
ou ao calculo de accrescimos por antiguidade, 
comprehende o ordenado e a gratificação,per
cebidos pelo exercicio do cargo. 

Não poderá ser computada nesse calculo 
qualquer gratificação transitoriamente per
cebida em virtude do desempenho de outro 
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cargo por interinidade ou commissão ao tem
po ero que é feito o mesmo calculo. 

§ 4:" Serão respeitados para a jubilação, 
além dos declarados no codigo de 3 de de
zembro, os direitos já adquiridos por lentes, 
substitutos e professores, em virtude das leis 
anteriores que vigoraram durante o tempo 
em que eUes exerceram o magisterio. 

§ 5." Fica revogado o art. 319 das disposi
ções transitorias do codigo. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1893. 
-Americo Lobo.- Manoel Barata. 

N.202-1893 

A commissão de finanças examinou detida
mente a proposição da Camara dos deputados, 
n. 60 de 1893, orçando a despeza do Mtniste
rio da Guerra para o exercicio de 1894, em 
29.839: 776$748; e tendo verificado que aquella 
casa do Congresso reduzio cinco mil e tantos 
contos da proposta do governo, que se eleva 
á somma de 35.000:000S, e não tenào mais 
tempo para desenvolvidCl estudo, é de pare
cer que seja approvada á proposição da refe
rida camara. 

Sala das commissões, 22· de agosto de 1893. 
-Domingos Vicente, relator.-Manoel Victo
riuo.-Amaro Cavalcanti.-Saldanha Marinho. 
-Rodrigues Alves .-João Bm-balho.-Q. Bo
cayuva. 

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. pre
sidente designa para a ordem dia 23: 

Discussão unica da redacção da emenda do 
Senado, substitutiva da proposição da Ca
roara dos Deputa(los, n. 73, de 1892, sobre a 
emissão illegal de titulos ao portador e sua 
repressão; 

Dita do projecto do Senado, n. 5, de 1893, 
modtficando o decreto n.848,de 11 de outubro 
de 1890, que rege a organisação e o processo 
da Justiça Federal; 

Dita rIa redacção do projecto do Senado, 
nn24, de 1893, dispondo que a approvação no 
exame de madureza ou o titulo de bacharel 
em sciencias e lettras, dado por instituições 
dos estados ou reconhecidos por elles e orga
nisados em conformidade do regulamento ap
provado pelo decreto n. 1194, de 28 de de
zembro de 1892, habilita para a matricula 
nas instituições do ensino superior da Repu· 
blica; 

Dita do projecto do Senado, n. 33, de 1893, 
regulando a successão dos herdeiros para re
cebimento do monte-pio militar; 

Dita do projecto do Senado, n. 37, de 1893, 
incluindo no calculo do tempo de serviço 
para a jubilação 00 lent0 da Faculdade de 
Medicina (lo Rio de Janeiro, Dr. João Da-

,masceno Peçanha da Silva, o tempo que o 

mesmo doutor serviu como alumno pensio
nista do Hospital Militar e como cirurgião do 
corpo de saude do exercito; 

Di ta do projecto do Senado, n. 41, de 1893, 
approvando, com alterações, o corligo das 
di~posiçôes communs ás instituições de ensino 
superior,decretado pelo governo, sob n .1l59, 
de 3 de dezembro de 1893 ; 

3" discussão do projecto do Senado, n. 40, 
de 1893, considerando valido~ para a matri
cula em qualquer estabellecimento de ensino 
omcial da Republica os exames parciaes ou 
de madureza, prestados no Instituto H. 
Kopke, e concedendo aos diplomas expedidos 
por essa instituição as . mesmas regalias de 
que gozam os dos estabelecimentos offi
ciaes; 

3' dita da proposição da Camal'a dos Depu
tados, n. 31,de 1893, transferindo para Maria 
Euridice de Araujo Neves a pensão que do 
estado percebia sua fallccida mãe; 

3" dita da proposição da Camara do Depu
tados, n. 33, de 1893, autorisando o Poder 
Executivo a mandar reverter om favor de 
D. Carolina Angelica de Andrade Vasconcel
los a outra parte do meio soldo da patente do 
seu finado pai, tenente·coronel Joaquim José 
de Andrade Vasconcellos, que competia á sua 
fallecida mãe, D.1Josepha Cruz e Silva de An
drade, a contar da data do fallecimento 
desta. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

87a se3S30 em 23 de agostrJ lle 1893 

Presirlencia rio Sr. Pl'urlenle de 1lf oYacs 
( vice-presidente) 

SUM\fARIO-Chamad"-Le'tur,, da ncta-ExrrmmNTE 
-Votação das redacç-les d'IS pinjccto~ ns. 73, :>, 21, 
3:3, 37 e l.t de t-..: 13--3a disc!l~::;:io <i(l pr-')jr.cti1 r.. 40-
nisclr':-;')~ no;; "';:'rs. Vir.~ili() Dalll~~io rJ J'):l 1 B:lrh:l.lho 
-l:!;lllenr\:\~-ObR:~rrn.ç·)·,~<; r}0 :--:r'. Pre;,;íllenle- [)i~cur~fl 
e t~~lenrtn d() ~r. Ely~cu '~:trtills-Emenda-Obser· 
VOç()ef; (lo Sr. Presid~ntc-Enccrr:lm('nt() da dlSCUS~ã.o 
1-Yotação-3a uil'"cu~são r1:l prnposi~5.o n. 3t-Dis
(curso~ dos Srs. Gil Goul.'l.l't, Joio Neiva, Catunda· e 
Almeid:1. Barreto - Encerra:lHmto tla diseussãü-
Chamada - Adb.mento da. votar;.:-L()-Encerrarnento 
da discussão da prnpc'si(~ã') n. 33 - Adiamento da 
vota< .. :ão. 

Ao meio dia comparecem 33 Srs. senadores 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Joaquim Sarmento, Elyseu 
Martins, Catunda, João Cordeiro, José Ber
nardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto. João Neiva, Firmino da Sil
v0if'a, Joaquim Pernambueo, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Domingos 
Vicente, Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, 
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Braz Carneiro, Saldanha Marinho, Joaquim 
F'elieio, C. Ottoni, AmericCl Lobo, Rodrigues 
Alves, Joaquim de Souza. Silva Canedo, Pa
ranhos, Santos Andrade, Generoso Marques, 
Raulino Horn e Luiz Delfino. 

Abre-se a sessão. 
E'lida, posta em discussão, e não havendo 

reclamações, da-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs.: Thomaz Cruz, Francisco Machado, Nina 
Ribeiro,Manoel Barata,Cunha Junior, Gomen
floro, Coelho Rodrigues, João Barbalho, Vir
gílio Damasio, Manoel Victorino, Laper, 
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho e 
Pinheiro Guedes. 

Deixam de comparecer com causa partici
padaos Srs.: João Pedro, Souza Coelho, Cruz, 
E. Wandenkolk, Aristides Lobo, U. do Ama
ral, Pinheiro Machado e Julio Frota; e sem 
causa participada os Srs.: Gaspar Drummond, 
Messias de Gusmão, Campos Salles, Esteves 
Junior e Ramiro Barcellos. 

O SR.2° SECRETARIO (servindJ de l°) dá 
conta do seguin te 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Sete do 1 ° secretario da Camara, dos Depu

tados, datados de 19, 21 e 22 do corrente 
mez, remettendo as seguintes 

Proposições 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° E' mantido em sua plenitude o 

direito conferido aos estados pelO art. 64 da 
Constituição sobre as terras devolutas situa
das nos seus respectivos territorios ; e quanto 
:\os terrenos de marinha e accrescidos de ma
rinha ficará o dominio directo delles perten
cendo aos estados e o util ás municipalidades, 
que nada pagarão por elles. 

Art. 2. ° Ficam desde já reservadas para a 
União, de conformidade com o mesmo artigo, 
todas as terras devolutas situadas nas linhas 
de fronteiras do paiz, em uma facha de 66 ki
lometros, devendo o governo mandar oppor
tunamente medir e discriminar as respectiva~ 
áreas, onde serão estabelecidas colonias mili
tares. 

Paragrapho unico. As producções naturaes 
da zona definida neste artigo continuam a ser 
taxadas pelos respectivos estados, aos quaes 
é garantido, em toda a sua plenitude, o di
reito de exploraI-os. 

Art.3.0 A todo o tempo poderá o governo da 
'União apropriar-se de qualquer porção de 
terras devolutas existentes, para fortificações 

e construcções militares, precedendo aviso ao 
governo do respecitvo estado, sal,"o occasião 
de guerra ou outro motivo que torfle ur
gente a necessidade immediata da construc
ção ou fortificação. 

Art. 4. ° Passarão igualmente ao dominio 
da União as terras devolutas situadas em uma 
facha de 14 kilometros para cada lado das 
estradas de ferro federaes de caracter estra
tegico, que este,jam ou venham a ser con
struidas. 

Art. 5. ° Serão devol vidos ao conhecimento 
dos estados os papeis pendentes rela.tivos a 
concessões subsistentes, baseadas em contra
ctos anteriores á Constituição, devendo ser 
mantidos os direites oriundos dos referidos 
contractos. 

Art. 6.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos deputados, 19 de agosto de 
1893.- JortO Lopes, presidente.- Antonio 
Azeredo, l° secretario.- Antonio Borges de 
Athayde Junior, 2° secretario,- A's commis
sões reunidas de constituição e poderes e de 
finanças. 

N.62-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorisa

do a conceder aos cidadãos engenheiro Diogo 
Rodrigues de Vasconcellos e Pedro Bernar
do & Ribeiro ou á empreza que organisarem, 
o privilegio para construcção, uso e goso de 
uma estrada de ferro, que partindo do porto 
de Cananéa ou do de Antonina, vá ter ao 
logar denominado Alegre, á margem d'O rio 
Cuyabá, no estado de Matto Grosso, sob as 
condições seguintes: 

a) a linha ~erá de bitola de 1 lU entre trilhos 
e o seu material de transporte e tracção 
ser<Í do typo mais aperfeiçoado e sua con
strucção, ouras de arte, etc., feitos de m0do 
a outer-se a maior solidez; 

Seu traçailo seguirá (1e um dos pontos in
dicados em direcção ao rio das Cinzas, entra
rá no valle do Paranapanema, até sua barra 
e seguirá para o Alegre; 

b) a concessão, uso e goso do privilegio 
será por 60 annos, contados da data em que 
foram approvados os estudos e findos os quaes 
passará para o dominio do estado etudo quanto 
lhe pertencer, inclusive o material fluctuante 
da navegação dos rios; 

c) a garantia dejuros será de 7 °/0' moeda 
corrente, sobre o custo maximo de 35:000$ 
por kilometro e pelo prazo de 30 annos, po
dendo o capital ser levantado por emissão de 
acções e titulos de obrigação endossados pelo 
governo e o serviços (l.o pagamento de juros 
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e amortis1lAlãó realisado directamente por 
Uma repartição da União e por semestres 
vencidos. 

Esses titulos ou acções se dividirão em 
cinco $eries, das quaes a primeira realisar
se-ha dentro de dous mezas conta<1.os do 
dia em que f0r assignado o contracto; a 
segunda e as de mais, dous mezes antes de 
entrar em circulação cada um dos trechos 
da estrada, correspondente a 289 km, 8 ; 

d) O capital será dividido em dez partes, 
uma das quaes será em acções ao juro de 7 0/" 
e nove decimos em titulos de preferencia de 
juros de 6 % e I 0/" de amortisação. O ca
pital de cada série será depositado em esta
belecimento bancario de escolha do governo 
e bem assim toda a renda da estrada, sendo 
as retiradas feitas pela empreza e á medida 
das suas necessidades ; 

e) Aos concessionarios são concedidos os fa
vores da ela usula la do decreto n. 862 de 16 
cleoutubro de 1890; 

() A zona privilegiada será de 20 kilome
tros contados do eixo da estrada; dentro 
della os concessionarios poderão estender ra
maes que gosarão dos mesmos favores conce
didos ao tronco. Outrosim ficam autorisad('~ 
a emittir titulos de obrigação até á quantia 
de 2.000:000$, cuja importancia será appli
cada na compra de embarcações capazes de 
fazer a navegação entre Cuyabá e o Alegre e 
de toda a parte navegavel do rio S. Lou
renço e tambem nas obras 'de que carecer o 
porto de Cananéa ; esses titulos gosarão das 
mesmas garantias que os de que trata a con
dição c; 

g) Os estudos serão apresentados por sec
ções de 289k In, 8 e á medida que cada um dos 
trechos entrar em circulação. Os do lo trocho 
serão apresentodos no prazo de 14 mezes con
tados do dia da organisação da empreza e 
cada trecho deverá estar concluido na prazo 
maximo de tres annos, contados do dia da 
approvação dos estudos, que como approva
dos serão considerad9s si 809rt' elles nada 
houver deliberado o governo dentro dos 
60 dias que se seguirem ao da entrega dos 
mesmos na respectiva secretaria; a mesma 
disposição estende-se aos ramaes ; 

h) Os trabalhos de construcção deverão ter 
começo seis mezes depoiS da data da appro
vação dos estudos e o governo estabelecerá 
penalidade'\ e multas para os casos de íà.lta 
de cumprimento das Obrigações j 

i) Os concessionarios ou empreza que or
ganizarem serão obrigados a estabelecer ao 
longo da linha 50 000 familias de immigran
tes e dous nucleos coloniaes de 500 familias. 
Qm pontos convenientes das margens do rio 
S. Lourenço. Os grupos ao Longo da estrada 
tambem serão de 500 famílias, mediante os 
f&'Vores e obrii8.Ções estatuidos em lei; 

j) Não é permittida aos concessionarios a 
transferencia da concessão. 

Art. 2. o Os concessionarios gosarão, pelo 
prazo de 60 annos, dos favores concedidos 
pela lei n. 1746 de 13 outubro de 1869, para 
levar a effeito 03 melhoramentos da barra de 
Cananéa. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 19 de agosto de 
1893.-Joao Lopes,presidente.-Antonio Aze
retlo, 10 secretario. -A.ntoi1ío Borges de A.thay
de Juninr, 2° secretario.-A' commissão de 
obras publicas, 

N. 63-1893 

O Congresso NQcional resolve: 
Art. L" E' concedida a n. Catharina Rosa 

Sanson. irmã do voluntario da patria alferes 
Francisco Antonio Sanson, morto em combate 
no Pal'aguay,a pensão de 36$ mensaes. 

Art. 2. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Camara dos deputados,21 de agosto de 1893. 
-João Lopes, presidente. - Antonio Azeredo. 
lo secretario. -Antonio Borges de Athayde Ju
nior, 2.0 secretario. - A' Commissao de fi
nança. 

N.64-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. LO O meio soldo que percebia D.Maria 

José de Campos Teixeira, viuva do alferes do 
exercito Francisco Pinheiro Teixeira, reverte 
repartidamente em favor das irmãs deste, 
DD. Francisca Pinheiro de Athayde, viuva, 
Amelia da Silva Pinheiro, Isabel da Silva Pi
nheiro e Olympia Lydia Pinheiro, wlteiras e 
será regulado pela tabella actual. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 21 de agosto de 
1893.-JolÍo Lopes, presidente.-Antonio Aze
rerJo, 10 secretario.-Antonio Borges de Athay
de Junior, 2· secretario.-A' commissão de 
finanças. ' 

N.65-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o O governo empregará os ofllciaes e 

praças do exercito no estudo e construcção da 
estrada 'le ferro do Catalão a Cuaybá, pas
sando por Goyaz. 

Paragrpho unico. No orçamento do Minis
terio da. Industria se consignará verba para. 
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gratificações especiaes aos officiaes e praças 
neste serviço empregadas. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 21 de agosto de 
1893.-João Lopes, presidente.-AntOl1io Az-e· 
redo, lo secretario. - Antonio Borgqs de 
A~hayde Junior, 2° secretario.-A' commissão 
de marinha e guerra. 

N.66-1893 

O Congressso Nacional resolve : 
Art. 1.0 Fica relevada a prescripção emque 

incorreu D. Olympia Victor Baptista, e auto
risado o Poder Executivo a mandar pagar·lhe 
a importancia do meio soldo da patente do 
seu fallecido pae o alferes Francisco Victor 
Baptista, correspondente ao periodo decorrido 
de 10 de maio de 1867, data do f-allecimento 
deste, a 24 de agosto de 1892, data do julga
mento de sua habilitação. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 21 de agosto de 
1983.-Jo<7o ü'pes, presidente.-Antonio Aze
redo, I ° secretario. - Antonio Borges de 
Atlwyde Junior, 2° secretaria.-A' com missão 
de finanças. 

N.67-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' concedida a Geraldo Caetano dos 

Santos, ex-escrivão da Camara Criminal da 
Côrte de Appellação, a pensão de 1:200$ 
annuaes, a contar de 14 de novembro de 1890, 
data em que foi extincto aquelle omcio de 
justiçll,~~ 

Art. 2.° Fica o governo autorisado a abrir 
o credito necessari0 para pagamento do que 
for devido em virtude do di~posto no artigo 
antec8dente. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, ~2 de agosto de 
1893.-JOão Lopes. presidente.-Antonio A;;e
j'erlo, lo secretario. - Antonio Borges de 
Athayde Junior.-A' commissão de finanças. 

Outro do mesmo Sr. secretario, datado de 
22 do corrente, cemmunicando que aquella 
Camara rejeitou as emendas do Senado re
lativas aos §§ 2' e 17, e approvou a relativa 
ao § 20 do art. lo da proposição da mesma 
Camara, que fixa às despezas do Ministerio 
da Marinha, p~ra o exercicio de 1894, e de
vol vendo para, os devidos effeitos as referidas 
emendas.-A' Gommissão de finanças. 

SE:"\ADO fi - V. IV 

Outro do mesmo Sr. secretario e de igual 
data, communicando que áquella foi devol
vido, devidamente sanccionado, um dos auto
graphos do decreto do Congresso Nacional 
que fixa a força de terra para o exercioio de 
1894. -Inteirado. 

Outro do mesmo Sr. secretario e de igual 
data, comnmnicando que, tendo sido appro
vadas por aquella Camara as emendas do 
Senado a proposição da mesma Camara re
lativa á reforma da repartição geral dos 
telegraphos, foram na mesma data enviados 
á sancção do Presidente da Republica os re
speetivos autographos.-Inteirado. 

O SR. 3' SECRETARIO (servindo de 2°) decla
ra que não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

Entram successi varnente, em discussão 
unica, e são sem debate approvadas as se
seguintes: 

Redacções: 
Da emenda do Senado substitutiva da pro

posição da Camara dos Deputados, n. 73, de 
1892, sobre a emissão illegal de titulos ao 
portador e sua repressão; 

Do projecto do Senado n. 5, de 1893, mo
dificando o decreto n. 848 de 11 de outubro 
de 1880, que rege a organisação e processo da 
justiça federal ; 

Do projecto do Senado n. 24, de 1893, dis
pondo que a approvação no exame de madu
reza ou o titulo de bacharel em sciencias e 
lettras, dado por instituições dos estados, ou 
reconhecidas por eUes e organisadas em con
formidade do regulamento approvada pelo 
dec. n. 1194, de 28 de dezembro de 1892, ha
bilita para a matricula nas in~tituiçÕ88 do 
ensino superior da Republica; 

Do projecto do Senado n. 33, de 1893, regu
lanrio a successão dos herdeiros para recebi
mento d.o montepio militar; 

Do projecto do Senado n. 37, de 1893, in
cluindo no calculo cio tempo de serviço para 
a jubilação do lente da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, Dl'. João Damasceno Peça
nha da Silva, o tempo que o mesmo doutor 
serviu como alumno pensionista do Hospital 
Militar e como cirurgião do corpo de saude do 
eXf'rcito; 

Do prójecto do Senado n. 41. de 1893, ap
provando, com alterações, o codigo das dis
posições communs ás instituições de ensino 
superior. decretado pelo governo, fob n. 1159 
de 3 de dezembro de 18~. 

Segue-se, em 3" discussão, redigido de ac
cordo com o vencido em 2", o projecto do Se
nado n. 40, de 1893, considerando validos 
para a matricula em '1ualquer estabeleci-
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mento de ensino officiaI da Republica os ex· 
ames de madureza prestados no Instituto 
H. Kopke, e concedendo aos diplomas expe
didos por essa instituição as mesmas rp"alias 
de que gosam os dos estabelecimentos offi
ciaes. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO faz algumas 
considerações com referencia ao artigo 4" 
do projecto em discussão e termina eR
viando á mesa a seguinte 

Emenda 

SU;iprima-se o art. 4°: 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.

Virgilio Damasio. 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em 
discussão. 

o 81°. João Dal"balho pede n, 
pala vra para oirerecer à consideração do Se
nado uma emenda tornando extensivas as ga
rantias,de que trata o projecto em discussão, 
a um collegio desta capital. 

Refere-se ao Collegio Abilio, fundado pelo 
primeiro ectucacionista,cujo nome é lembrado 
com todo o respeito e veneração, porque foi 
um homem que dedicou toda a sua vida á 
causa da instrucção publica, e que mais ser
viços prestou neste paiz. 

A concessão conforme está no projecto em 
discussão, vem eercada de taes garantias para 
o ensino pubHro que o orador não hesita em 
tornaI-as extensivas; e, uma vez que elIas 
teem de ser eirectivas nenhum perigo,nenhum 
inconveniente póde resultar 'l.esta extensão, 
desde que seja rodea.da das mesmas reg ,lias e 
do mesmo processo com que se pretende dar 
ao Instituto Kõpke. 

Sendo assim, o Senado, que conhece os tra
balhos da instrucção publica, que conhece 
tudo quanto se tem feito com relação a este 
importante ramo do serviço publico,claro é que 
não póde desconhecer o que em pról da edu
cação publica tem feito o Barão de Macahu
bas, succedido hoje por um de seus dignos 
filhos, que se tem revelado igual no talento e 
no merito. 

Escusado é insistir nas vantagens e nas 
conveniencias que o orador propõe em sua 
emenda. 

Pede,pois, ao Senado que a considere como 
uma prova de apreç>o e veneração indeleveis 
que merece a mellJoria desse grande homem 
que foi um dos fundadores da educação nacio
nal. (Muito bem, muitó bem.) 

Vem á mesa a seguinte 

Emenda additiva 

Gosará das mesmas regalias o Collegio Abí
lio, fundado pelo insigne educacionista bra
zileiro Barão üe Macahubas. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.
João Barbalho. 

081". Pl"esident,e-O Sr. João Bar
balho mandou á mesa a emenda que acaba 
de ser lida. 

O projecto em discussão, occupando-se do 
Il1stituto Kopke, estabelece condições me
deante as quaes os exames alli prestados po
derão ser admittidos para matricula nos 
cursos supariores. 

A emenda manda ampliar as disposições 
deste projecto ao Collegio Abilio. 

O art. 109 do regimento dispõe o seguinte 
(lê) : 

«Não podem ser apresentarIas em projectos 
de interesse individual ou local emendas que 
tiverem eireito geral ou comprehenderem 
pessoa ou cousa di versa.» 

Por conseguinte, parece-me que, nos termos 
deste artigo do regimento, não se póde esten
der a disposição deste prejecto a outros insti
tutos, além daq uelle de que trata o art. l°; 
por isso não sujeito a emenda a apoia
mento. 

o 81". Elyseu Mal"Uns diz que 
houve um tempo em que se dedicou com al
gum esforço ao estudo das mate rias que se 
referem ao ensino publico do paiz. 

Convenceu-se depois que todos os esforços 
empregados a este respeito eram mais ou me
noe inuteis. 

Via com bastante pezar que todo o começo 
da organisação de ensino em nosso paiz, a 
datar de 18ô6, pelos regUlamentos expedidos 
pelo fallecido Sr. Visconde do Bom Retiro, 
iam-se obliterando de tal modo que a mais 
completa e deploravel confusão principiava 
a reinar em materia, aliás tão importante. 

A bandonou, portanto, esses estudos por não 
poder luctar contra a onda, e agora mesmo 
obedecia a esta resolução do seu espirito dei
xando passar sem maior exame o projecto 
que se acha em discussão. 

Prestando toda a attenção, vê que se trata 
de conceder ao instituto em questão um pri
vilegio odi.oso, exclusivo. 

Ne desejo, por conseguinte, de salvar o 
principio, o orador toma a liberdade de oire
recer á consideração do Senado a sE'guinte 
emenda: 
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Vem á mesa a seguinte 

Emenda 

Para ser collocada onde convier: 
Que sejam concedidap a todos os institutos 

de instrucção organisados ou que se organi
sarem segundo o programma e methodos do 
Instituto H. Kopke os mesmos favores con
stantes desta lei. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.
Elyseu :ftfartins. 

o Sr. Pre!i!idente - O art. 109 do 
regulamento dispõe o seguinte (lê): 

«Não podem ser apresentadas em projecto 
de interesse individual ou local emendas que 
tiverem effeito geral ou comprehenderem 
pessoa ou cousa diversa.» 

A emenda do Sr. Elyseu Martins tem effei
tos geraes; por conseguinte incorren,l dispo
sição do al't. 109. Poderá çonst,ituir assumpto 
para um projecto; mas sob a fórma de emen
da, pelo regimento, não se póde submetter a 
di~cussão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Procede-se à votação. 
E' reJeitada a emenda do Sr. Virgílio Da

masio, suppressi va ào art, 4° do projecto. 
E' o projecto rejeitado em 3' discussão. 
Segue-se em 3" discussão a proposição da 

Camara dos Deputados, n. 31. de 1893, trans
ferindo para Maria Euridice de Araujo Neves 
a pensão que do Estado percebia sua flJ,lle
cida mãe. 

o Sr. Gil Gonlart - Sr. presi
dente, em que pese aos corações compassivos 
e, portanto, tambem ao meu, declaro ao Se
·nado que voto contra esta proposição, como 
votarei contra a que se segue na ordem do dia 
e que se acha nas mesmas condições; 

Trata-se de fazer reverter uma pensão. Ora, 
esta é já df~ si um favor extraordinario, uma 
munificencia conferida a determinados indi vi
duos em attenção a serviços relevantes pres
tados ao ,Paiz. Como favor extraordinario, a 
lei que da à pensão é uma verdadeira lei de 
excepção, excepção que, si porventura se 
multiplica, offerece !tous inconvenientes: um 
delles consiste em generalisar quasi a exce
pção e, consequentemente, estabelecer verda
deira sangria. verdadeiros desequilibrios nos 
recursos do Thesouro; resulta o segundo dessa 
mesma generalisação e dos precedentes que 
taes concessões autorlsam a invocar, podendo, 
todavia, acontecer que oecorram casos em que 
o Senado denegue pensões áquelles que esti
verem realmente no caso e condições de as 

merecer, e que, entretanto, não conseguiram 
patronos sufficientes ou efficazes. 

E' manifesto que dahi resulta uma verda
deira injustiça. (Apoiados.) 

Si encararmos uma só especialidade, e bem 
considerarmos a historia do nosso paiz nesses 
campos do Paraguay e em outras guerras, 
onde o sangue brazileiro corrlilu e onde se rea· 
lisaram verdadeiros sacrificios, observaremos 
fatalmente que estes foram simultaneos dos 
olficiaes e das praças de pret; entretanto, ao 
passo que contempla-se a concessão de pen
sões para quasi todas as pessoas aparentadas 
a olficiáes que se sacrificaram, vê-se, por ou
tro lado, que innumeras casas de familias de 
pobres soldados existem eflquecidas neste 
paiz, as quaes, por não terem a devida pro
tecção, deixam de conseguir igual favor. 

Ora, a pensão concedida a determinado in
dividuo pelo motivo especial de grandes, de 
relevantes serviços prestados á nação, tem 
uma certa escusa; porém o que absolutamen
te, a meu ver, não póde ter escusa alguma é 
a reversão dessa mesma pensão, porque as
sim transforma,-se em uma verdadeira heran
ça. ou successão, que, constituirá um vinculo, 
on apanagio. qua.ldo é certo que os vinculos 
e apanagios estão abolidos pela nossa legisla
ção, e estes mesmos só se exerciam de ordina
rio sobre bens de raiz. 

Nos dous casos que se vão seguir, na or
dem do dia, nós temos verdadeiras heranças 
de pens6es, porque a reversão não quer 
dizer outra cousa: em ambos os casos 
reverte a pensão de mãe para filha. 

E' poss~vel, invocando taes precedentes, es
tas fitcilidldes do Congresso, qU(~ Jlor morte 
daR actuaes pretendentes, seus filhos, seus 
netos ou seus outros herdeiros venham pe
dir a reversão destas pensões, que assim se 
tornarão perpetuas. 

O SR. DOl\UNGOil VICENTE- Já ha caso de 
reversão em favQr de neto. 

O SR. GIL GOULART-Nestas condições nós 
caminhamos para o que ~ Para termos um 
verdadeiro exercito de milhares de Ilensio
nistas, sobrecarregando o Thesouro com verba. 
consideravel. como já acontece na. Republica 
dos Estados Unidos do Norte, onde já dão 
verdadeiro motivo de esca.ndalo os milhares, 
direi mesmo, o~ miLhões de pensionistas do 
Estado. 

Mas aquella Republica tem grandes recus
sos pecuniarios, e ás vezes a sua crise con
siste em saber que appl~ação se deve dar ao 
dinheiro; entretanto, nós aqui estamos em 
pólo opposto, não corremos neEse mar de 
franquezas e prosperidades; pelo contrario. o 
que vejo, o que noto todos os dias é que os 
serviços votados exgotam as respecti vas ver
bas, sendo preciso abrirem-se creditas extra-
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ordinarios, a que é preciso satisfazer, porque I receres bt'm minuciosos e bem deduzidos, 
importa pagar serviços feitos. T"es creditos contestando prett'nções iguaes a esta, ninguem 
desequilibram por tal f:lrma o orçament •• , se levantar para combatel-as, e, no resultado 
que não sei qual será a consequencia no dia das votações, apparecer a approvação de taes 
de amanhã, quando formos balancear as pretenções, com menosprezo dos pareceres 
verbas da despeza com a receita do paiz. dessils commissões, as quaes por certo não 

A consequencia parece que está intuitiva: podem deixar de ver por esse facto o seu 
ou ficamos na contingencia de lançar mão dos prestigio diminuido, a ponto de terem razão 
emprestimos, de contrahirmos novos encargos, para deixar essa tarefa ingrata de dar pa
e como nação individada só consegue empres- recer sobre semelhante assumpto. 
timos ruinosos, os emprestimos serão verda- Sei que seria mais commodo dar o meu 
deiros cancros devorandc· as forças vivas do voto em E'scrutinio secreto contra a pretenção, 
paiz, e collocando-o na mais critica si.tuação deixando de erguer aqui a minha voz contra 
possivel; ou então teremos forçosamente de uma talvez infeliz senhora, a quem indivi
sujeitar o povo d pagar novos impostos. dnalmente não me recusaria a fazer aquíllo 

Ha de haver cabeça patriota que, hoje ou que estivesse ao alcance e mesmo além dos 
amanhã, em futuro bem proximo, se encar- meus recursos; mas acima do coração está a 
regue de líquidar as responsabilidades da cabeça, c a cabeça impõe-me o dever patrio
Republica; e quando este facto se realisar, tico de votar contra o projecto. 
veremos que arcamos com grande deficít, Tenho concluido. 
com um grande desequilíbrio financeiro, e 
que será. necessario recorrer ou á elevação 
dos actuaes impostos, ou a creação de novos. 
E pergunto: todas as classes sociaes estão 
dispostas a carregar com essa elevação ou 
creação de novos impostos para se poder con
seguir equilibrar o nosso estado financeiro, 
para se poder attender ás grandes de~pezas 
que já temo~, já não digo provenient,·s de 
pensões, mas !ios proprios serviços organi
sados. que não podem ~er dispensados 'I 

Por ventura quereremos chegar á situação 
de estabelecer-se o proprio imposto de capi
tação, o ultimo dos impostos que pódem ve
xar um povo~ 

Por rentura quereremos chegar ... situação 
da França actual, cujo habitante carrega por 
cabeça com um imposto annual de quasi 
100$0001 

Mas a França tem uma escusa, porque é 
uma nação que prospera, que apresenta an
fiualmente saldo da receita sobre a. despeza ; 
e a origem dessa divida que affiige o povo 
francez, lhe é glorio~a, porque é a consequen
da de uma gllerra. a que a nação se viu 
arrastac,él, e a que não teve remedio senão 
fazer face. 

Aqui, o 1J.OS60 desequilibrio financeiro 
avulta em consequencia de nossos erros, 
principa!C1ente no periodo da Republica; e 
a. elevação dos impostos ou a creação de 
novos não será senão a recordação triste e r-o
lorosa de qU'll estamos pagando uma divida, 
não proveniente de uma guerra, de uma ori
gem gloriosa, mas procedente de erros de 
nosSQs legis~ao.ore6. . 

Nestas co!:',dições, Sr. presidente, vejo-me 
na. nec3Ssicac.s d.e justificar o meu voto, di
z31-::dc: tenho votado aqui systematicamente 
cont!'a todas as reversões de pensões; e até 
fico ás vezes com o coração entristecido 
qua.ndo vejo commissões unanimes darem pa-

o Sr. João N"eiva-Sr. presidente, 
V. Ex. e o Senado acabam de ouvir o honrado 
senador pelo E~pirito Santo manifestar-se de 
um modo inesperado quanto ao assumpto em 
discu,,,ão. 

S. Ex. parece Ier querido condemnar sim
plesmente as concessões de pensões feitas pelo 
Senado. 

o SR. GIL GOULART-As reversões. 
o SR. JoÃo NEIVA-As reversões. Mas isto 

é materia vencida. O Senado já os tem conce
dido, algumas mesmo contra opinião minha, 
manifestada como relator da commissão de 
marinha e guerra. 

No presente caso, porém, fui obrigado a 
enunciar parecer favoravel, tendo em vista 
os documentos que acompanham a petição. 

Chamo a attenljão do nobre senador para 
taes documentos. Por elles se vê que a pre
tendente é ainda menor, cega e orphã de pae 
e mãe, pois que esta acaba de fallecer. . 

Solicita a peticionaria esta reversão para 
poder manter-se. 

Como pois,havemos de deixar ao desamparo 
a filha de um servidor da patria, negando-lhe 
a pequena pensão de 21$700 mensae" que é 
a quantia que se trata de dar á infel iz cega ~ 

Ora, é ou não justo que se conceda tão in
significante quantia a uma pobre orphã de 
menor idade, atirada lános sertões do norte ~ 

O·SR. GIL GOULART-Combato a medida em 
geral. 

O SR. JoÃo NEIVA - Sim, mas esta Maria 
Euridice foi a infeliz; porque sobre a sua pre
tenção foi que callÍu o raio de V. Ex. 

Rea.lmente a reversão não é permittida em 
lei, já aventei aqui essa proposição em um 
parecer ; estabeleci as regras, de accordo com 
a lei, sobre a successão, quer do meio-soldo, 
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quer do montepio, mas o Senado, quando 
vota, o faz como entende, e não como as com
missões aconselham, no que aliás proc: de 
muito bem. Mesmo tenho destoado das com
missões. Faço meu estudo sobre o projecto e 
sobre o parecer, e voto como entendo, salvo 
quando não tenho tempo para estu!lal' a ques
tã8, caso em que me louvo na opinião da 
com missão. 

A propria maioria do Sena(1.o,de que o hon· 
rado Sr. 2° secretario faz parte, e á qual per
tence agora o meu illustrado collega, senador 
pelo Ceará, que assignou a organisação do 
partido governamental... 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Governamental? 
O SR. JOÃo NElvA-Governista. 
O SR. JOAKIM CATUNDA- O programma é 

constitucional. 
O SR. JOÃo NEIVA-V. Ex. depois se expli

cará ... não tem razão de impug'nar est \ me
dida, a quantia é insignificante, o Estado já 
a despendia des\le o tempo em que existia a 
mãe desta infeliz orphã. 

Ora, é justo que, nas condições em que ella 
se acha, a nação continue a amparaI-a. 

E' quanto tinha a dizer. 

o S.-. JoakiJn Cat,unda-Sr. pre
sidente, fiquei inteiramente surprehendido 
com as palavras do Sr. senador pela Fa
rahyba. 

Eu supunha, presumia mesmo que, na si
tuação actual, si porventura faltasse alguem 
na opposição, eu continuaria a apoial·o. 

UM SR. SENADOR-Está dando provas disso. 
O SR. JOAKIM CATuNDA-Não faço opposição 

systematica, mesmo porque não tenho rasão 
para tanto; absolutamente não tenho sido 
incommodado, faço-a, porem, por principios, 
por idéas. 

O facto de ter adherido a um partido que 
se organisa e cujas aspirações siLo exactamen
te as minhas, não quer dizer de modo algum 
que eu esteja com, o governo, isto é, com os 
qúe apoiam o governo, porq ue o que quer o 
novo partido é o cumprimento fiel e leal da 
Constituição, e esta é a aspiração de todos os 
republicanos, que querem ainda mais a ver
dade da eleição. Esta é aspiração de todo o 
cidadão em um paiz livre. 

Ora, desde que estamos collocados nas mes
mas condições, e a'-'piramos aos mesmos re
sulta,los, nada mais natural do que formar
mos um partido, (:ujo programma principal é 
o cumprimento fiel da Constituição. 

, V. Ex. sabe que, em materia de governo, a 
observação é que diz a ultima palavra. Estou 
profundamente con vencido de que para o 

Brazil o systema que convém é o systema 
republicano presidencial. 

Não quero dizer com tal que seja o melhor 
dos governos, pois seria uma simplicidade, 
porqu:mto o melhor dos governos é o que 
mais convém á população a que vae servir. 

E', portanto, sob este ponto de vista que 
entendo que é melhor, porque é hoje o mais 
util. E' minha persuasão, mais do que istá. 
uma convicção. 

E' bem possivel que o resultado da obser
vação me faça mudar de opinião; desejo, po
rém, ter uma prova de que o regimen repu
blicano não é o mais con veniente par<1 o Brazit 
Só podemos sabel-o depois que a experienciã. 
for intentada. 

Que querem os que se organisam, que I!é 
aggremiam para formar o partido republicano 
constitucional? 

E' exactamente isto, a observancia da Con
stituição, a não sophisticaç,ão das leis ,que 
garantem a verdade das eleições. , ' 

O programma é o melhor j é, si a opposição 
quer cousa differente, realmente não sou op
posicionista e, neste caso, fico sem saber a 
quem pertenço, porq ue, não podendo ser go
vernista, e a opposição não tendo por fim d 
cumprimento da Constituição e a verdade 
eleitoral, não posso pertencer a nenhum dos 
grupos. 

Ora, o simples facto de ser opposicioFlÍsta. 
não constitue para o individuo que se acha 
neste est'ldo divergencia fundameRtal de prin
cipios; não, simplesmente é modo de ver 
as qU~StõBS governamentaes e administra-
tivas. 

Já tivemos um exemplo disto no tempo do 
imperio, e exemplo muito frisante, e o mesmo 
temos visto em todas as sociedades políticas 
que se regem por instituições livres. 

Não ha partido de opposição nem partido 
de governistas 

A opposição não é o que constitue o funda
mento do partido; o que constitue SAU pro
gramma é a apreciação dos erros da admi
nistração, etc. 

Eis, portanto, explicado o modo por que 
adheri com toda a sinceridade ao partido; O 
que elle quer é justamente o que peço; e 
aproveito a opportunidade afim de appellar 
para a sinceridade de todos os menscorreligio
andos no intuito de todos fazermos disso uma 
realidade, que a Constituiç'ão Federal seja fiel 
e lealmente cumprida e que a eleição a que 
se vae proce ler seja tambem tão sincera 
quanto é possivel, fazendo-se o mesmo de que 
já houve um exemplo no tempo do impedo. 

Mas, si os factos não corresponderem ou não 
cOl'respondermos ás nossas aspirações e aos 
nossos votos, a culpa não sera minha; e,com 
a franqueza que me caracterisa, direi em 
tempo opportuno que realmente não cumpri-
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mos aquillo a que solemnemente nos compro
mettemos. 

O SR. JoÃo NEIVA - V. Ex. entende que 
precisamos de um partido para sustentar a 
Constituição ~ quem quer derrubal-a ~ 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Supponha-se, e 
não pergunto só a V. Ex" mas á casa toda, 
que amanhã, de rep~nte, lemos nos jornaes do 
dia esta noticifl,: Nova York - Acaba de se 
formar um partido com o fim de fazer cum
prir a Constituição e as leis organicas-como 
entenderia V. Ex, isto, como o entenderia o 
Senado ~ 

O SR. JOÃo NEIVA - Que a Constituição 
lá estava ameaçada. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Que a Constitui
ção não estava sendo fielmente cumprida, que 
as leis não estavam sendo fielmente observa
das. 

Ora, não quero outra cousa, não quero 
sinão a observancia da Constituição e das 
leis ..• 

O SR. JOÃo NEIV A - Mas a opposição quer 
justamente isto desde o anno passado. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - ... e, tomei parte 
na organisação do partido que se aggremia, 
1°, por entender que ha muitos erros e muitos 
desvios na administração actual, e 2° pOl' en
tender que os illustres senadores que collabo
ram commigo na opposição não querem outra 
cousa sinão o cumprimento fiel da Constitui
ção e das leis. 

UM SR. SENADOR - Todos nós queremos 
isso. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Si porventura se 
acreditar que não estou com a opposição, 
tambem não estarei com o governo; fica
rei só. 

O SR. RAULINO HORN - Então estwá com
migo, esperando eternamente pela verdade, 
sem que esta appareça. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Quanto á medida 
em discussão nada tenho a objectar. 

Tomei a palavra unicamente para me ex· 
plicar a respeito da adherencia franca e sin
cera que prestei ao novo partido, e dar assim 
uma prova de consideração ao illustre sena
dor. cuja amisade me honra desde os tempos 
academicos. (Muito bem.) 

O Sr. Ahneida Barreto -Sr. 
presidente, membro da commissão de mari
nha e guerra que acceitou o parecer dado 
pelo seu relator o meu honrado amigo e col
lega o Sr. João Neiva, por julgar' de toda a 
justiça o projecto, pl''lciso dizer algumas pa
lavras a respeito da pretenção que se dis
cute. 

O illustre senador pela Parahyba já decla
rou que tratava-se de uma menina céga,filha 
de um offi.cial distincto da armada, que ba
teu-se em defesa da patria durante a campa· 
nha do Paraguay. 

Si fosse uma pensão elevada, como se tem 
dado aqui a muitos, que talvez não tenham 
s mesmo direito que essa pobre creança, po· 
der-se-hia achar algum fundamento para a 
impugnação. 

Mas, tratando-se de uma pensão de 21$700. 
a uma orphã, seria uma injustiça gravissima 
que o Senado praticaria não concedendo essa 
diminuta quantia. , 

Sr. presidente, quando contemplamos dia
riamente o fornecimento abusivo de grossas 
ajudas de custo para passeios hygienicos; 
quando já estamos habituado á ostentosa 
manutenção dessl; exercito de diplomatas, que 
daqui segue periodicamente para a Europa, 
com os alforges recheiados de ouro, para nada 
fazerem no extrangeiro; quando todos os dias 
se multiplicam pensões em favor de quem 
tem dinheiro e bastos recursos ; negar á filha 
de um bravo que morreu nos campos de 
batalha e em defesa da patria, a quantia de 
21$700, vale tanto quanto negar uma esmola 
ao mendigo que estende a mão para solicitar 
a caridade publica! . 

Parece-me que o Senado,hnmanitario como 
tem sido. não negará essa insignificante quan
tia e sento-me convicto de que elle não ha 
de commetter semelhante injustiça. 

O SR. GIL GOUJ,ART - Si a questão fosse de 
coração, votaria a favor. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Apoio, por ser 
de justiça. Tenho dito. 

Ninguem mais pedindo a palavra,encerra-se 
a discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
haver mais no recinto numero para delibe
rar, procede-se á chamada dos Srs. senado
res que compareceram á sessão (47) e deixam 
de responder os Srs. Francisco Machado, 
João' Barbalho, Coelho e Campos, Domingos 
Vicente, Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, 
Saldanha Marinho, Joaquim Fe!icio e Rodri
gnes Alves por S:3 acharem em serviços 
urgentes de suas respectivas commissões ; os 
Srs. Elyseu Martins, José Bernardo e Vir
gdio Damasio,que commllnicaram á mesa que 
se retiravam por incommodos de ~a ude, e os 
Srs. Americo Lobo, Ruy Barbosa, Joaquim 
Murtillho e Generoso M:lrques, que se retira
ram sem participação (16). 

Fica adiada a votação da proposição por 
filltA. de quorum. 

Segue-se em 3a discussão, a qual encer
ra-se sem debate, adiando-se a votação por 
falta de numero legal, a propo,;ição da Ca
roara dos Deputados, n. 33, de 1893, autori-
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sando o Poder Executivo a mandar reverter 
em favor de D. Carolina Angelica de Andrade 
Vasconcellos a outra parte do meio soldo da 
patente de seu finado pae, tenente-coronel 
JOlquim José de Andr,lde Vasconcellos, e que 
competia á SllCl fallecida llIãe, D. Joseph \ 
Cruz e Silva de Andrade, a contar da data do 
fallecimento desta. 

Esgotadas as materias da ordem do dia, o 
Sr. presidente designa para a da sessão se
guin:e: 

Votação. em 3- discussão, da proposição da 
Camara dos Deputarias n. 31, de 1893, trln
sferindo para Maria Euridice de Araujo Ne
ves a pensão que do Estado percebia sua fli
lecida mãe; 

Votação em 3 1 discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 33. de 1893, au
toris~ndo o Poder Executivo a mandar rever
ter em favor de D. Carolina, Angelic 1 de An
drade Vasconcellos n, outra parte do meio 
soldo da patente de seu finado pae, tenente
coronel Joaquim José de Andrade Vasconcel
los, e que compet'a á sua fallecida mãe,D. Jo
sepha Cruz e Silva de Andrade, a contar da 
data do fallecimento desta; 

2' discussão da pl'oposição da Cam ira dos 
Deputados, n. 60, de 1893, que jxa a despeza 
do Mini8t.'lrio da Guerra, para o exercicio de 
1894 ; 

2 1 disru;::são do projecto do Senado, n. 39, de 
1893, dispondo sobre a vitaliciedade dos offi
cios de contador dos juizos do Districto Fe
deral. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 15 mi
nutos da tarde. 

88 1 sessão em 24 de 8[Osto de 1893 

Presidencia do SI". Prudmte de Moraes 
( vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamada - L~itura da-ach - "a.recerc, 
- R8qnerimrnto do Sr. Gtl G01l1art- Votação - Re
dacçlo - ORDr:!\.f DO mA - Votação das proposiçõe.;;; 
ns. 31 e 33 de 1~9.3 - 2' discussão da proposição n. tiO 
de 18'):~ - Discurso e e'1lendn. do Rr . .João Neiva
DiscurRo e emenrla do Sr. A.lllle~da Barreto - DLS
curS0 do Sr. llosa Junior - Discurso e emenda dI) 
Sr" Gelleroso Marques - n:sr.ursI1~ dos S1"S~ C:l.tunda 
e DDmingos VIcente -~- Eneerr!tment'J da discussiio
Chn :nada. - Adiamento da vob,ção - 2a discussão) do 
pr0jecto u. 3j de t~93 _ .. Di~cnrs()s d.., s Sr~. João Neh .. a 
e G')lllenSOro - Encel'ramento da discussão - Adia
mento da votação, 

Ao meio-'lia comparecem os 32 seguintes Srs. 
sena,10res : Pru,lente de Moraes, Gil Goulart, 

. Antonio Baena, Joaquim Sarmento, Nina Ri
beiro, Cunha Junior, Gome.nsoro, João Cor
deiro, Oliveira Galvão, A, Cava.lcanti, João 

Neiva, Firmino (la Silveira, J0a.lluim Per
nambucQ. Messias de Gusmão, Coelho e Cam
pos, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Mon
teiro de Barros, Q. Bocayu va, Braz Carneiro, 
Aristi(les Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, Americo Lobo, Ro'lrlgues Alves, Joa
quim de Souza, Paranhos, Aquilino do Ama
ral, Santos Andrade, Generoso Marques, Rau
lino Horn e Esteves Junior. 

Abre-se a sessão. 
E' liela, posta em discussão, e, não havendo 

reclamações, dá-se por ap;Jrovafla. aact.a da 
sessão anterior. 

Comparecem, durante a sessão, mais os 16 
seguintes Srs. senadores : Thoma,z Cruz, 
Fl'ancisco Macha,lo, Cruz, Coelho Rorlrigues, 
J. Catunda, José Bernardo, Almeida Barreto, 
João Barbalho, Rosa Junior, Virgílio Da
masio, Manoel Victorino, Laper, C. Ottoni, 
Silva Canedo, Pinheiro Guedes e Luiz Del
fino. 

Deixaram (le comparecer, com causa parti
cipada, os Srs .. João Pedro, Souza Coelho, Ma
noel Ba.rata, Elyseu Martins, E. Wanrlen
kOlk, U. do Amaral, Pinheiro Machado e 
Julio Frota; e sem causa participa,la os 
Srs. Gaspar Drummond, Campos Sa.lles, 
Joaquim Murtinho e Ramiro Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1") de
clara que não ha expediente. 

O SR. 3° SECRETARIO ( servindo de 2') lê e 
vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

'PARECERES 

N. 203-1893 

As commíssões reunidas de constituição, 
poderes e diplomacia e de legislação e jus
tiça examinaram com a devida attenção os 
documentos remettidos ao Senildo pelo Poder 
Executivo e relativ03 á prisão do senador 
almirante refurmado Eduardo Wandenkolk 
e be,ll aS5im tom:lr.lm conhecimento da Men
sagem que aeom!:unhou esses mesmos do
cumento,.;. 

Da exposição official dos actos em que foi 
parte directa ou inrlirecta o senador almi
rante reformado Ec1uarrlo Wanrlenkolk, ex
posição comprovaila pelos documentos au
thenticos offereci'los ao exame das commis
sões, verifica-se : 

Que o referido senal]oI', de combinação com 
os r,'bel'les que rI entro e fóra (lo territorio 
nacional, em conspiração aberta contra os 
poderes da União,' teem conflagra'lo O l<.~tado 
110 Rio Gran,le do Sul, perturbando a paz e 
movendo guerra. contra a autoridarle dos Es
tados Unülos do Brazil, concertou com eUes o 
plano de um duplo ataque, por terra e por 
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mar, á cidade do Rio Grande do Sul, levando 
a e1feito o seu intento; 

que, para a execução (10 seu intuito e em
cacia do seu plano a,ggressivo, em conniven
cia com os ofliciaes e tripolantes (lO paquete 
mercante Jupiter, que se achava em Buenos 
Aires, ou sem connivencia com os referirlos 
officiaes e tripolantes, apoderou-se desse na
vio, componr10 ou reforçandQ a sua guarni
ção com homens engajados em terra, varios 
deUes estrangeiros, e assumiu o commando 
do mesmo navio; 

que, sahiw10 nesse mesmo navio do porto 
de Buenos-Aires, dirigiu-se ao porto de Mon
tevidéo, recebendo, lIe-te e em outros pontos 
do littoral da Republica do Uruguay, arma
mento, munições de guerra e p"ssoal, com 
cujos supprimentos e recursos apparelhou o 
paquete Jupiter como navio de guerra, pro
seguindo na sua derrota com direcção á 
barra do Rio Grande do Sul; 

que, ahi chegando na manhã (le 8 de julho 
do corrente anno, facilmente penetrou á 
barra, pJr ter vin~o ao :-eu encontro, para 
guiaI-o, o vapor Balia, desde a vespera posto 
ao serviço dos rebeldes ou por estes tomado 
no ancorariouro da cirlar1e rlo Rio Grande, 
donde devia ter seguirlo para Porto-Alegre 
coniluzindo armamento e munições perten
centes ao governo da União e destinarlos ao 
arsenal de guerra do Estarlo do Rio Grawle 
do Sul; 

que o referido vapor Italia deixou (le 
elfectuar essa commissão, por se haver eva
dido furtivamente, com direcção á barra, 
aonde a sua tripolação tomou conta da pra
ticagem ela barra, sahindo em seguida a en
contrar-se com o Jupiter, que com elle pene
trou no porto, trazenrlo içada no mastro gran
de a insignia ele almirante ; 

que, assim assenhoreado da Larra, apoc1erou
se igualmente elos vapores e lanchas r10 ser
viço das obras e da praticagem, constituinrlo 
com eUes e com outros naviosmfilrcante:l, que 
posteriormente foi aprisionancto, á merlirla 
que penetravam a barra, compon'lo pnr esse 
modo a esquadrilha clestinafla a operar con
tra a cidade (lo Rio Granrle, com o patente 
intuito (le investil-a e reluzil-a-complemento 
natural do plano concertarlo com os rebel·1es 
em armas contra a autori'lade dos po'leres 
federaes e do governo (lo E8tado do Rio 
Granrle do Sul; 

que, em seguir1a, atrahindo, por meio (le 
uma cilada, a canhoneira C"mncim, procurou 
seduzir o commanr1ante e a officialidade rlesse 
vaso rle guerra, aliclanclo-os para adilerirem 
ao seu plano se'licioso e, não o con-p,g"uinrlo, 
tentou e conseguiu aliciar a guarnição, insur
gindo-a contra os seus superiores e apri
sionando os officiaes que permaneceram fieis 
~ sua honra e ao seu dever de militares; 

que, assim apoderando-se da referida ca
nhoneira, entregou-a ao commando' do ca
pitão de fragata reformado Huet Bacellar, 
entrando a operar contra a praça fortificada 
da cidade do Rio Grande, travando combate 
contra as forças legaes, do qual resultaram 
ferimentos e mortes; 

que, fazendo desembarcar parte da sua 
gente armada na povoação de S. José do Norte, 
ahi procedeu á arrecada(,'ão forçada dos saldos 
existentes nos cofres da mesa de rendas e da 
intendencia dessa localidade ; 

que, finalmente, repeli ido do porto pela ri
gorosa resistencia das forças legaes e sendo 
frustrado o seu plano sedicioso, evadiu-se 
varando a barra na manhã do dia 13, fazen
do-se ao mar depois de se haver apropriado 
de tod~ o armamento e munições existentes 
a bordo da canhoneira Camocim, que foi dei
xada em abandono com as outras embarca
ções, das quaes se utilisara para a realisação 
do seu plano_ 

Todos estes factos e outros que deixam de 
ser mencionados acham-se attestados e com
provados por documentos olficiaes e perante 
elles não podem as commissões reunidas dei
xar de reconhecer, embora com pesar, a evi
dencia do crime imputado ao senador almi
rante reformado Eduardo Wandenkolk eseus 
cumplices. 

Da premeditação e do deliberado intuito 
co~ que se alfoitou a praticaI-o, é prova ma.
nifesta a proclamação que imprimiu e fez 
publicaI" concebida nos termos mais violentos 
e desre~peitosos, concitando os seus cama
radas da armada nacional a sublevarem-se 
contra a autoridade dos poderes federaes e 
contra o governo do Estado do Rio Gran']e 
elo Sul_ 

Por essa proclamação verifica-se que o 
seu designio principal era-cooperar com os 
revoltosos do Rio Gran,le rlo Sul para (lepor 
o Presi'lente (la Republica e o governador 
r1esse Estado ou pelo menos oppor obstaculos 
ao livre exercicio das mas funcções, subver
tenrlo por essa fórma a ordem constitucional 
da Republica. 

Evidenciada a e:x:istencia do crime, cumpre 
ás commissões reunidas investigar : 

lo, si é elle inaflança vel ; 
2·, si a prisão do senador almirante refor

mado Eduardo Wandenkolk foi effectuada em 
flagrante, como o exige o art 20 da Constitui
ção da Republica, para que seja. justificada a 
prisão de qualquer membro do Congresso Na
cional. 

O art. 406 do Codigo Penal commum dispõe 
que a fiança não será concedida nos crimes 
cujo maximo da pena for prisão celular ou 
reclusão por quatro annos. 

Oca, qualquer que seja o artigo do Codigo 
Penal applicavel á especie do crime imputado 



SESSAO EM 24 DE AGOSTO DE 1893 89 

ao senador almirante retbrmado Eduardo Wan
denkolk, seja o 93 ou III ou 115 § 4°, nos quaes 
incidem os actos praticados pelo referido se
nador, estatue o maximo da penalidade ex
igida para a denegação da fiança. 

Quanto á prisão em flagrante, pensam as 
commissões reunidas que ella se verificou. 

O art. 131 do Codigo do Processo Criminal 
dispõe.que a flagrancia se verifica quando o 
criminoso é encontrado na pratica do delicto 
ou emqw1,llto foge perseguido pelo clamor pu
blico. 

Na jurisprudencia crÍ'liinal dos mais cultos 
paizes reconhece-se a tlagrancia ou no mo
mento em que o crime é praticado ou quando 
o criminoso, depois de commettido o crime, é 
alcançado pelos que o perseguem, em tempo e 
em logar proximo ao acto e á passagem onele 
elle se effectuou, munido das armas, dos instru
mentos e papeis que façam presumir que eJle 
foi o seU autor. 

No caso occurrente a flagrancia se verifica 
com caracter il'redudivel. 

O senador almirante reformado Eduardo 
Wandenkolk, leventando-se em armas contra 
o governo da Republica, a.pparelhou-se em um 
porto estrangeiro para vir, em um navio ar
mado em guerra, atacar o territorio nacional, 
investindo praças de guerra e portos da Repu
blica, fortificados ou não, com o declarado in
tuito de subverter a ordem constitucional e 
derrocar autoridades e poderes legitimamente 
instituidos. 

Em qualquer ponto das aguas territoriaes 
da Republica ou fóra dellas em que elle f(lsse 
encontrado, antes ou depois de qualquer ata
que ao territorio nacional, manifestado como 
í'ôra o seu designio criminoso, é evidente que 
em qualquer occasião ou paragem onde fosse 
alcançado pelas forças legaes, em terra ou no 
mar, elle teria sido preso em flagrante de
licto. 

O crime que se lhe imputa e que foi por 
elle pratica:o não é sómente o (le haver en
trado em som de guerra na barra do ido 
Gran\le nem o (1e haver bombardeado as for
tificações ,lessa cirla·1e nem o (le haver apri
sionado officiaes da armarla fieis á Constituição 
e ao governo da Republica nem o ,1e haver-He 
apropria,'lo de bens do Esta(lo, navios, arma
mento, munições ,~e guet'l'a, e até (1Ínlleiro 
de estações Jiscaes, nem o ,le haveI' nlliciado 
p~'aç"s para se insurgirem contra seus supe
rlOres; o crime principal, cOlltinuo, imanente 
até o instante em que foi preso,éo de se h:\vel' 
l~vantado em armas contra o governo ,la :,e
pUblica, tentawlo, quanrlo menos, OPPO!' obsta
culos ao livre exercicio dos poderes politicos 
da nação e sewlo effectivamente uma ameaça 
~0I!-stante e t.emerosa á paz publica, á pro
prled ,ele e á segurança dos ci(laélãos da 
Republica. 

SIIN.\DO 12 - V. IV 

Alcança'lo pelas forças da União e obrigado 
a ren(ler-se, pensam as commissões reunidas 
que a sua prisão foi effectuarla em flagrante 
(lelicto. 

As commissões reunirlas pensam que es
capa á sua competencia designar o fôro a 
que del'a ser submettido o sena"or al
mIrante reformar10 EduaI'(lo Wandenkolk, 

No ponto de vista con~titucional e no da 
immunidade attribuida ao~ membros do Con
gresso Nacionàl, como representantes da nação 
e, portanto, gO:lando de privilegios e regalias 
estatuidos peiu nosso estatuto fundamental, 
como garantia e salvaguarr1a para o livre ex 
ercicio do mandato e desempenho dos altos 
deveres incumbir10s aOE! delegarlos do povo e 
dos Estados ,la Republica, pensam as commis
s(-es que só lhes cumpre a averiguação doS 
tres pontos essenciaes acima a.ssignalados: a 
verificação <10 crime, o seu caracter inafian
çavel e a prisão em flagrante. 

Confiando as commissões, como confia o 
Senarlo, na efficacia (la organisação judi
ciaria da Republica. na inteireza e indepen
dencia dos rnagistratlos, na garantia que as 
leis asseguram á (let'eza Ila liberdade, da se
C1urança e da honra (los cirladãos I'l habitantes 
do Brazil, esperam tranquillamente que 
amplos meios de defeza serão assegurados 1\0 
nosso colleoa para afastar de si a gr,lve im"" 
putação do'" crime que lhe é attribuido e que 
está comprovado pelos documentos examinados 
pelas commis~õe5 reunidas. . _ 

Nestes termos, opmam as commlssoes re
unidas e é este o seu parecer: 

Que o Senado (leve conceder a licença soli
citarla para que seja devidamente processado 
o senador almirante reformado Ecl uardo Wan" 
denkolk. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1893, 
-Q. Bocayuva, relator.-Joaquim Felicio.
F. lrfachado.-J. L. Coelho e Campos.-Ninc 
Ribei'ro. -Aristides Lobo. 

N. 204 - 1893 

A commissão (le justiça e legislação ex
aminou com a atten~'ão ,1evirla o projecto 
n. 42, de 1892, e emitte o seu parecer. 

Relaciona-se a materia (lO prl1jecto com leis 
e praticas em vigor, repetindo umas, alte
ran'lo outras. 

O art. l°, assegurando em sua:plenitude as 
immunida(les e prerogativas inherentes aos 
officiaes ele terra e mar, etTectivos 011 refor
mados, repete, em termos geraes, o (lisposto 
nos arts. 74, 76 e 77 (Ia Constituil)i'ío Federal: 
Na'la regulamenta, narla ~ldianta. 

O art. 2" dispondo que, no caso de prisão, 
\lesterro ou qualquer outra vexação em vir
tude de sentença ou ordem)egal,_ os ..referidos 
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ofliciaes só poderão ser intimados, acompa
nhados ou conduzidos por outro (le igual 
p3,tente ou superior, firma regra de disciplina 
já estabelecida em lei e praticada geralmente. 

Esta regra, porém, tem excepções : 
a) quando ha prisão em flagrante; 
b) si, não existinrl0 no lagar patente igual, 

póde a requisição, pela delonga, compromet
ter a causa publica; 

c) nos casos extraorrlinarios (aviso ,1e 22 
de agosto de 1792; Constituição Federal, 
art. 80, § 2°). 

O que cumpre é que, nos casos exceptuados, 
a prisão pelo official subalterno seja feita 
sempre á ordem do superior Ile ambos. 

O art. 2", omittindo estas excepções, parece 
excluil-as; exclusão que se patentea pelo 
art. 5°, que ,lispõe: 

«Em caso algum, po'lerão os officiaes gene
raes ser acompanhados por seus subalternos 
ou inferiores, consirlerall'lo-se eUes, Iles"e 
logo, sob a palavra, presos, (leti,lüs ou dester
rados, sob pena rle deserção, caso não cum
pram a ordem emana('a' do por1er compe· 
tente.» 

Si a ,lisposição ,lo art. 2" não é incon'licio
nal e absoluta como a do art. 5°, não 1m por
que (listinguir entre officiaes g'eneraes e offi
ciaes não generaes, militanrlo a mesma razão 
disciplinar em qualquer dos casos, a mesma 
deverá ser a disposição, quando fosse ella 
admissivel. 

Si, porém, ambas estas disposições não sof
fr,lm excepções, não estão no caso de ser con
vertidas em lei, porque, acima ,1e quaesquer 
immunir1 a1les ou prerogativas, por mais atten
diveis, se collocam os direitos da justiça, a se
gurança social, a salvação publica. 

O art. 3D resa que, presos ou submetti,10s a 
conselho de guerra os officiaes generaes, se lhes 
facultard sempre, por menagem, a casa de 
residencia, penas (le (leserção. 

A menagem foi um privilegio, é uma 
graça, deve ser um acto juridico, um di
reito. 

Como privilegio, pela provisão de 30 ,le 
abril de 1758 remissiva á ordenação, livro 5°, 
titulo 120, era sómente conce'lida nos casos 
que não fossem (le morte. 

Como graça ou faculdade ,lo governo (a vi
sas de 20 ,le junho (le 1835 e 29 'le março ,le 
1860), é permittid~L nos meBmos casos. 

Como acto juridico, ou direito, correspon
dendo á fiança no direito commum, só mente 
deve ter lagar nos (lelictos de menos gravi
dade, cuja penalidade não importe expressa 
ou virtualmente a per1a '10 posto. vi~to ser a 

. caução ou garantia 'lella ao vitaliciedade (la 
,~t.ente e suas vantagens. 
:j:;Quealveja o projecto? 
~Mle,' (art. 3°) não quer a menagem nos 
1~ racionaes do direito; não a quer faeul. 
"., ,o" 

tativa, ou a juizo do governo; a quer, é certo, 
mas incon'licional e absoluta, seja o caso, ou 
não, de morte, tão ampla e illimitada para os 
officiaes generaes, como não a concedera já
mais o extincto privilegio da carluca orde
nação. 

A menagem, nestes termos, é de todo ponto 
insustentavel. E' inarlmissivel, por contraria 
aos principias juridicos, em que deve as
sentar. 

E' perigosa, porque (lelictos ha em que é 
neces:3ario afastar logo o ,lelinquente, dester
raI-o, mórmente sendo chefe de corporação 
armada. 

E' odiosa, porque (listingue. para sua con
cessão, officiaes genera~s e officlae, não gene
raes 

E' afinal anti-militar, porque cessariam para 
os officiaes generaes a (lisciplina, a subordi
nação, na hypothese, só dependente elo seu bel 
prazer, (10 seu alvedrio. 

E a comminação de deserção? dir-se-ha. 
Essa comminação,nos casos graves,não con

trapesa, não é garantia, não tem valor. Que 
importa ao réo (1.0 morte a perlla do posto? 
Em que pesa a deserção ao !lelinquente, cuja 
con,lemnação consista nessa perda? Para o 
con"pirador, para o revoltoso, que vale essa 
com rlJinação si, desertando, póde visar, com o 
triumpho e a victoria, os mais elevados pos
tos1 

Si o pensamento do projecto é evititr o ab
uso contra as immuniilades das altas patentes, 
maior receio deve inspirar o abuso dessa pre
tenrlirla garantia singular e sem prece
dentes. 

Qllando não fosse intenção nos autores do • 
projecto ,l.ar á menagem a latitude e a ex
tensão que manifestamente soam d03 seus ler
mos, nrro seria ainda licito erigil-a em direito 
com a mesma amplitude do privilegia ou da 
graça. 

Por tal preço, é preferivel a pratica exis
tente da menagem a juizo e cleliberação do 
governo. 

O art. 4' prescreve que os officiaes gene
raes só porlerão ser exila'los para lagares ,l.e 
civilisação e de virla confortavel consoante 
á sua posição social. 

Antes de tudo, por que não a mesma regalia 
para os officiaes não genel'aes e para todos os 
cir1a'lãos nas mesmas con1lições? 

Depois, é '1 uvidosa a constitucionalirlade do 
artigo nos termos em que se concebe. 

O art. 80 da Constituição pre,:creve o des
terro para outros sitias do territorio na
cional 

LegislaçcJes ha que facultam ao exilar10 a 
retira,la para fóra do paiz. Assim r1ispõe a 
constituição argentina, art. 23. Entre nós 
ha quem opine por esta retirada, mediante 
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annuencia do governo quanto ao paiz da es
colha. 

A razào . é que a (lesignação do logar do 
desterro deve depender do governo, como 
principal responsa vel pela segurança pu
blica. 

Exila,10s ha que podem ser um perigo nos 
centros populosos do territorio nacional, em 
que haja civilsação e os melllores confortos 
da vi'la. 

Portanto. quan110 redigido o artigo (le mO'lo 
a comprehender tO(lOS os officiaes, todos os 
cida'lãos. cumpria ainda fazer-lhe este a rldita
mento: Não havendo perigo pam a ordem ptl
blica. 

O art. 5° é repetição mais acccntuada rlo 
art. 2°; rege-se pelos mesmos principios, 80f
fre a mesma impugnaçi1o. 

O art. 6° Se prende ao art. 4"; tem os mes
mos defeitos; cogita de garantias sómente ás 
famílias e bens dos officiaes generaes, sendo 
para notar que, si governo houvesse tão ,'es
humano e tyrannico que esquecesse esses ('e
veres (le humanidade que prescreve o artigo, 
não haveria lei que regulasse a sua conrlucta, 
e dispensavel fôra legislar para semelhante 
caso. 

Recapitulando, resulta: 
a) que o art. l° é escusado; 
b) que aos arts. 2°, 3° e 5° é preferivel o 

direito e pratica existentes, até que o codigo 
penal militar regule o assumpto de modo 
completo; 

c) que os arts. 4° e 6" teri~m melho!' co11o
ca('ão em uma lei regulamentar do estado de 
~itio, bal:J.nceados os interesses da ordem pu
blica e os principios ,le equi,lade. sem distinc
ção 11e classes, com relação a todos. 

E', conseguintemente, a commissão de pa
recer: 

Que o projecto não pórle ser adopta,1o, salvo 
profunrlas modificações, que (leixa de propor, 
aguardando o ensejo de leis organicas pe
culiares, em que a materia tenha assento 
cabal. 

S'11a das commissõlls, 24 de agosto (le 1893. 
- J. L. Coelho e Campos (relator).- Nina 
Ribeiro.- G01nensoro 

A commissão de constituição, poderes e di
plomacia está de accordo com o parecer 
supra. 

Sala das commissões, 24 de agosto de 1893. 
-Q. Bocayuva.- Aristides Lobo.- F. Ma
chado. 

N. 205 -1893 

A commissão rle finanças, tomando conheci
mento de haver li, Camara dos Srs. Deputados 
rejeitado as emendas do Senado aos §§ 2° e 17 

da proposição da mesma Camara, n. 36, do 
corrente anno. para a fixação da <tespeza do 
Ministerio do Marinha, no exerci cio de 1894, 
e approva,lo a .10 § 20 da referida proposição, 
e considerando de grande conveniencia não 
demorar a confecção do orçamento.para a qual 
já muito pouco tempo reBta ao Congresso, é 
Ile parecer que o Senado se conforme com a 
resolu<;ão (la Camara dos Srs. Deputados, 
ainda mais porque continúa a julgar que o 
augmento de 1:866$666 na verba do § 2° da 
proposta da Camara é justo e funelarl0 em 
lei, não ~endo exacto que já se ache incluido 
na respectiva. tabella da proposta elo Poder 
Executivo, pois foi justamente por não o ter 
sido que a Camara o adoptou. 

Quanto á emenda augmentaml0 32: 150$ á 
verba do § 17, para serem applicadas no cor
rente exerclcio á ilespeza compharóes. que 
se estão erigin,1o em varios estados da Repur 
blica, e para a qual no orçamento vigenta 
não havia verba,a commissão não insiste pela 
sua approva(;ão por já ter o Po ler Executivo 
aberto um credito extraordinario, submettido 
á approvação (10 Congresso e sobre o qual a 
commissão de orçamento da Camara dos Srs. 
Deputados (leu parecer favoravel e que pro
va velmente será approvado, por ser ne incon
testada utilida,le esta debpeza e ter sido a 
construcção de varios pharóes autorisada em 
lei ,le or\~amento. embora sem consignação de 
verba para o pagamento da respectiva des
peza. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1893. 
-Monteü'o de Borros.- Domingos Vicente.
Amaro Cavalcanti.- Saldanha Marinho. -Q. 
Bocayuva. - Rodrigues Alves.- João Bar· 
balho. 

N. 206-1893 

A commissão de marinha e guerra, á qual 
foi presente a proposição da Camara nos 8rs. 
Deputorlos, concerlen~lo a D. Claudina. TeUes 
de Menezes, viuva do capitão do exercito 
Pedro Muniz Telles de Menezes, a pensão 
mensal1le 100$000. 

AttenrJel1r1o á relevancia a11egada dos ser
viços que prestou á patria, na paz e na 
g'uerra, o seu finaclo mari'lo ; 

E mais que a viuva rle que se trata, já na 
idade avançada de 76 annos, vive em extrema 
pobreza e por isso mesmo mais merece,lora se 
torna do auxilio que p8(le ao Poder Legis
lativo ; 

E' de parecer qu@ a referida p:roposição 
entre na ordem elos trabalhos e seja appro
vaila. 

Sala (las commissões, 22 de agosto de 1893. 
-Joaquim Sarmento.-~osa Junior.-Cunha 
Junior. 
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A com missão rle finanças está de accor(lo 
com o parecer supra. 

Sala elas commissões,22 (le agosto de 1893.
Amaro Cavalcanti. -SuZr/onha lJIadnho.-Do
mingos Vicente--Monteiro de Barros.-Q. 
Bocayu'va. 

todos, em posições favoraveis para lhes caber 
accesso em pouco tempo ou i limediatamente, 
si se realisasse a ampliação dos quarlros do 
exercito a ntes de publicado o referido flecreto 
marcando as ida·les maximas para a reforma 
nos ,1iff,lrentes postns militares. 

N. 207-1893 
Julga a commissão opportuno estender os 

fa vores dos arta. 3° e 6° do decreto de 30 de 
_ janeiro ,le 189() aos officiaes' ,la arma·la, re-

Tenclo si·lo presente á commissão (le ma formados em virtu'e do decreto de 30 de 
rinha e guerra, pa.ra emittir seu parecer, 'P. dezemblo de. 1889, que regulou i1 especie para 
proposição (la. Camara dos Deputados, pela essa classe. visto como a r1esigualdade notada 
qual, sem dUVI,lO al::\"uma, em attenção aos em relação ás quotas marcadas nesses dous 
relevantes serviç.os prestados á patria, na paz decretos foi sanada pela lei aCI:lJa mencio
e na guerra pelo fina 'o, é concedicla pensão nada. 
annual (le 4:000$ á viuva do marechal Her- Continúa, porém, essa rlesígualrlade sem o 
mes Ernesto ,la Fonseca. é ella ,le opinião que gozo dos favores concw'i'os pelos arts. 30 e 6" 
1', referi.da propo . .;ição ent.re na orr' em ,lOS supra citados e cumpriw'o fazel-a desappare
trabalhos e seja approva,la. cer para que seja realisado o pensamento do 

Sala das com missões , 22 de agosto de 1893. legislador constituinte, que no art. 85 da 
-Joflquim Sarmento.-Jnl1o Neiva.-Almeida carta de 24 rle fevereiro estatuiu a igual'lade 
Barreto. de patentes e vantagens entre o exercito e a 

A . - d fi armar'a nos postos (Ie categoria correspon-
commlssao e nanças nada tem que dente, a commissão acha que a proposição 

oppor ao parecer supra. deve ser submettida a rlebate e approvarla 
Sala das commissões.22 de agosto r1e 1893.- com a seguinte emenda additiva: 

Monoel Victorino.-.4m<1ro Cavalcanti.-Sal-
d h 1Jf • li Art. Os officiaes da armaria que foram 

an a ann .o.-Q. Bocayuva.- Domingos reforma"0s em virtude do decreto n. 108 A 
Vicente (vencido). 

N. 208-1893 

A com missão de finanças, tendo examinado 
o projecto n. 36, do Sena"o, que regula o 
modo rIo recebimento rIos vencimentos elos 
funccionwios publicos aposenta'los, declara 
nada ter que oppor á sua materia . e por isso 
é de parecer que seja adoptado. ' 

Sala das com missões, 24 de agosto rle 1893. 
-Amaro Cavalcanti.-Q, Bocayuvfl.- JotIo 
Barbalho.-Saldrmha Marinho.-Domingos Vi
cente.-Rodrigues Alves. 

N. 209-1893 

A' com missão de marinha e guerra "0 Se
nado foi presente a proposição rIa Canmra dos 
Deputados, n. 54, rle 1893, tornan,lo exten
sivas aos ofilciaes ,lo eX':lrcito reformados de 
aC?orflo com o decreto n. 193 A, (le 30 de ja
neIro de 1890, as disposições da lei n. 18 ,le 
17 de outubro de 1891. 

Depois de estuc1 arlo convenientemente o 
assu~pt"o; a com missão pensa ser de justif;a " 
amphaçao dos favor2s da indica,la lei áqnelles 
offi~Jaes que, surprehendi,los por nova legis
laça0 s®bre reforma, como a estatuida pelo 
decreto rle 30 de janeiro, foram apanllados 
e~ SuaEl disposições, muitos delles em pleno 
vIgar de robustez physicà e collocados, quasi 

de 30 de r1ezembro de 1889, gozarão dos favo-
res concwUrlos pelos arts. 3" e 6" do r'ecreto 
n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, qUt) regu
lou a especie para o exercito, cuja tabella 
de idadE's vigorará para ambas as classE's. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1893. 
- João Nei-va.- Almeida Ban'eto.- JoaqUim 
Sarmento.-Rosa Junior. 

N.21O-1893 

A commissão ele justiça e legislação, exami
nando as emew1a,; offerecidas pela Camara 
dos Srs. Deputaclos ao projec~o (10 Senado, 
que define os direitos sobre liberdade de 
culto, a que se refere o § 30 do art. 72 da 
Constituição, é de parecer que sejam suas 
emendas acceitas pelo Senado. 

Sala das commissões, 24 rle agosto de 1893. 
- Nina RilJeiro.-J. L. Coelho e Campos.
Gomens6Jro. 

O SR. GIL GOULART (pela ordeM) requer 
rlispensa (le impressãfJ em avulso do parecer 
J'clati vo ás eme!]das do ~eml'lo á proposiçã-o 
da Camara rlos Dflputar10s que fixa a despeza 
do Mimsterio da Marinha para o exercicio 
de 1894. afim de que as emendas sejam dadas 
para orrlem do dia, 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
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o mesmo Sr. 3° secretario lê e fica sobre a 
mesa para ser discutida na sessão subse
quente, depois de impressa no Diari'I do Con
gresso, a rw'acç'ão ('O seguinte 

PARECER N. 211-1893 

Emendas do Senado â proposição d'2 Camara 
dos Deputados, q"e abre um credito extraor
dinal'io de 1.200 :000$ para dor cumpri
mento á lei n. 120, de 8 de novembro de 
1892 

Accrescente-se: 
Art. I. o Os estw10s ~ubsirlia,los prestarão 

contas ao ('ongresso Nacional, por intermw' io 
do Por1 er Executivo rla União, ('as quantias 
despendi"as e pagas por este credito. 

Paragrapho unico. O Ministerio da Fa
senda pagará, pJI' conta da quota deste cre
cUto, a divida a que esteja por ventura abei
gado qualquer ,lOS estarlos mencionados no 
art. I", e de que a UniiIo seja responsaveI ou 
fiadom, entregando ao esta(lo devedor só
mente a. sobra que llOuver. 

O art. 2" pa~Ee a ser 3" . 

Sala das com missões, 23 de agosto de 1893. 
- A'i/erico Luva. -Manoel Barata. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 3" discussão (la proposição Ila 
Camara (lOS Deputados, n. :" 1, (le 1893. trans
ferindo para Maria Eurídice ('e Arau.io Neves 
a pensão que C~() Estado percebia sua fallecida 
mãe. 

E' a proposição approvada em escrutinio 
secreto, por ·~O votos nntra 14, e sendo ado
ptada vae ser enviada á sancção do Sr. Vice
Preúdente rIa Republica. 

Votação em 3' dlscmsão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 33, de 1893, auto
risando o Poder Executivo a mandar reverter 
em favor de D. Carolina Angelica de Andrade 
Vasconcellos a outra parte do mrio soldo da, 
patpnte de seu finado pae, tenellte-coronel 
JOlquim José de Andra~e Vasconcellos e que 
competia á sua fallecida mãe, D. Josepha Cruz 
e Silva de Andrade, a contar da data do fal
lecimento desta. 

E' a proposição approvada, em escrutinio 
secreto, por 23 votos contra 13, e, sendo ad
optada, vae ser enviada á sancção presiden
cial. 

Segue-se em 2' discussão, com o parecer da 
com missão de fnanças, a proposiçã.o da Ca
mara dos Deputados, n. 60, de 1893, que fixa 
a despeza do Minlsterio·da. Guerra para o ex
ercicio de 1894. 

o Sr. João Neivajulga que é de 
seu dever occupar a tribuna para dist:utir o 
orçamento da Guerra, por onde se esc(}a 
grande parte das rendas do Estado. 

Apresentou, o anno passado, diversas emen
das, reduzindo muitas das rubricas deste or
çamento, mas não conseguiu os seus desejos 
por terem sido rejeitadas pela Camara dos 
Srs. Deputados. 

Antes, porém, de entrar na analyse do or
çamento, o orador refere-se, em primeiro 
lagar, ao relatorio do Ministerio da Guerra. 

Acha que é a mais infeliz de todas quantas 
teem vindo ao parlamento; não contém infor
'!laç~es serias, que possam merecer impor
tancla; nem ao menos trata da substituição 
do armamento do exercito, funccionamento 
equipam~nt.?, etc. ~pella~ . allude ao parece; 
da cOIl:tmlSSa6l techmca mllltar, que deu pre
ferencla a um armamento, e nada mais. 

Passando a outro ponto, o orador chama a 
attenção do Senado para a critica feita no 
mesmo relatorio á lei ele 1892, onde se diz que 
ella colloca o governo na alternativa, ou de 
desobedeceI-a ou de deixar de pr('encher as 
vaga,s do exercito, tambem com oífensa da lei 
de promoçéíes. 

Entretanto, na Camara dos Srs. Deputados 
ainda não se apresentou o projecto a este 
respeito, nem no Senado, satisfazendo-se aos 
desejos do ministro. 
. Crê, porém, que não ha necessidade de pro
Jecto algum, porque a propria lei de 1892 foi 
consideravelmente modificada RO Senado, dei
xando tur10 ao arbitrio do governo; entre
tanto, o mesmo governo queixa-se da lei. 

Proseguindo, o orador chama a attenção do 
Senado para a pagina 9 do referido relatorio 
na qual se trata ,10 Supremo Tribunal Mi
litar. 

Sobre este assumpto, entende o orador que 
encarece a urgencia da r1ecretação da referma 
,'essa rep~rtit;ão, e que se diga que ella é 
importantlsslma e que exerce uma funcção 
valiosa na reorganisação (10 exercito. 

Lembra que o Senado tratou sobre este as
Sllmpto no menor prazo possiveI, man~ando o 
projecto para a Camara dos Srs. Deputados, 
onde foi "'pprovado e publicado. 

E' de a"mil'ar, portanto, que o ministro da 
guerra não tenha até hoje nomewl0 os juizes 
toga"os para o tribunal. 

Com relação á instrucção militar, o orador 
refere-se ao Collegio Militar. Nota que func
cionanrl0 aqudle estabelecimento com 300 
alumnos, no anno passado, a,penas foram ap
provados em exame 35, sendo 18 approvações 
plenas e 17 simples. 

Acha que semelhante resultado é desani
mador, custando aquelle collegio uma 'somma 
tão elevada. Conhece que o pessoal alli em-
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pregado e muito apto, muito competente; mas I 
o resultado até agora obtirlo é .negativo. 

Si ha algum rlefeito na organisação do Col
legio Militar, é preciso que o Poder Executivo 
o corrija e não consinta que se façam despe
zas improcluctivlls. 

Abundando ainda em outras considerações 
sobre as despezas avultadas feitas no Collegio 
Militar com a construcção de um sobra'10 para 
moradia do (lirector e 11e um outro para o 
seu aju,lante, o ora,lor passa a tratar da E:l
cola Superior (1e Guerra e ,liz que pelo rela
torio vê-se que com este estabelecimento gas
taram-se o anno pa-sa,lo 209 contos, senil o : 
90 com o pessoal e o restante com o mate
rial. 

Si bem se recor,la, o anno passa,lo houve 
séria (livergencia na rlespeza votalla para as 
obras, . sen'10 reduzirla á quantia (le 30 con
tos. 

Tendo-se vota'l0, portanto, 30 contos, gas
tou-se a somma!le 200 e tantos. 

Entranllo o ora'lor na ,liscussão (lO orça
mento do Ministerio ,la Guerra, diz que pelo 
rapir1 0 estudo que sobre elle fez, resultou a 
necessi,lade (le apresentar algumas emen,1as, 
prevenindo ao Senac1o, des(le jâ, que essas 
emendas elevam a despeza, mas são de to'la a 
justiça. 

Refere-se em primeiro logar aos prepara'lo
res e conservadores rlo gabinete de physica e 
chimicli (la Escola Milttar, porque entende 
que estes funccionarios são mal retribui'10s, 
ganham cento e tantos mil réis por mez. 
quanrlo é certo que funccionario,; de igual 
categoria em outros estabelecimentos, como 
por exemplo na Escola PolytechnicéL, ganham 
300$000. 

Não exige tanto, e tomando o meio termo, 
consigna na sua emelllla o vencimento de 
200$000. 

Uma outra emenila, justifica o ora'lor com 
relação á secretaria (lo Supremo Tribunal Mi
litar. 

Ha alli quatro funccionarios. chamados 
officiaes e um secretario, que Ilão conta (le 
to,lo o expediente, no entretanto ganham 
muito pouco. 

O ora'lor faz ainrla largas consi'lerações 
sobre outras emewlas que offerece á consirle
ração (lo Senado e termina pe r1indo a favor 
dellas torla a justiça. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

E:\fENDAS 

~ 2. o Supremo Tribunal Militar. 
Eleve-se a verba de 5;600:'; para equip'1rar 

os vencimentos dos 4 oificiaes ao:s de I u (la 
secretària. e diga-se.......... 231 :868$000 

§ 3. o Contadoria Geral da 
Guerra. 
Eleve-se a verba de 16:080$ 
para equiparar os vencimen
tos dos chefes de secção, dos 
los e 2°' officiaes aos (le 
igual ca tElgoria na secreta
ria, Ilos 3ns aos de ama
nuense da mesma secreta
ria, bem como o porteiro e 
continuo e diga--se ..... , . . . 203:750$000 
§ 4. o Directoria Geral da 
Obras Militares. 
Eleve-se a verba de 60:000:'; 
para as obras no hospital 
central em S. Francisco 
Xavier e diga-se.......... 767:464$396 
§ 5. o Instrucçoão militar. 
Eleve-se a verba de 
6:000$; sendo 2:400::t; para 
augmento dos vencimentos 
(106 2 preparadores, con~er-
vadores da escola superior 
ele gnerra, na razão de 
I .200S pua cada um e 
3:600:'; para os mesmos fnnc-
cionarios da escola militar 
na razão (le I :800$ para 
c,tda um e diga -se... . . . . .. 1.759: 455$000 
S. R. -Sala das sessões 24 de agosto de 

1894.-Jolio Neiva.-Rosa Junior. 

o Sr. Ahneida Barreto - Sr. 
presidente, rom este orçamento do Ministerio 
da Guerra vae dar-se o mesmo que se deu 
com " do Ministel'io da Marinha. Entrou 
ne~ta casa em um dia, e saiu no outro, sem se 
poder estudar ta,~;; questões. 

Parece que, propositalmente, mandam para 
aqui, já quasi em fim da sessão, os orçamen
tos dos Mini~terim da Marinha e da Guerra, 
para não se poder estudaI-os. 

O 8R. DAENA - E' mal antigo. 
O SR. ALMEIDA BAlmETo-Pois si é um mal 

inveterado, venho, como militar, apresentar 
tão sómente o meu protesto ao Senar1o, por 
ver que, no orçamento do Ministerio da 
Guerra, estão cOlllsignada.s certas verbas sup
pondo-se que aqui no Senado. não ha quem 
sa.iba como são elIas gastas e como si a~ em
pregam. 

Principio vendo neste orçamento uma 
verba de 56:000$ para a. casa do major fiscal 
(lO l° b:tialhão I'e infantaria. á rua Mar
cilio Dia.s. 

Des le que sirvo no exercito,Sr. presi,1ente, 
nunca official algum obteve semelhante 
favor. Não sei em que se baseou o Sr. mi
nistro da guerra para vir pedir ao Senado e á 
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Camara dos Deputados uma verba inconstitu- , Assim diz o ministro da guerra (lê) : 
cionaI. «Corpos arregimen-

(Ha wn aparte.) . tados ". ....... 4.562:053$000 
A proposta do governo como acabo de .ouvIr, Praças de pret . .. 3.331: 728$250 » 

não consiO"nou semelhante despeza : fOI a Ca- ................................ . 
mara que~ fez este favor ... Melhor ainda! ........ . 

Pois bem, Sr. presidente, esta verba. de O que querem dizer - corpos arregimen-
56:000$ póde servir antes para um palacl,9 e tados epraças de pret? 
não para a casa do major fiscal do batalha0. Todas as praças de pret pertencem l:L cor-

No emtanto, quando assim se procede tão pos arregimentados, e os corpos arreglmen
generos:l,mente para com este otIl_cial, op- tados ~ão as mesmas praças de pret ! 
prime-se ás famílias, viuvas e orphaos de ou- d (Z') 
tros dignos servidores do Es~ado, cob~ando-se Aqui está outra, Sr. presi ente e: 
até vexatoriamente alugueIs de caslllhas ou «Equipamento e 
commodos onf1e residem, como se vê do aviso arreios........ 255:462$400 
do ministro da fazenda que passo a ler: Armamento. . . .. . 178: 970$000 » 

«- Ao superintendente da Quint~?a Boa Que pretende fazer o ministro da guerra 
Vista communicou-se que o Sr. mllllsi.ro da com os 18 000:000$ votados ha pouco para 
fazenda, por aviso de 31 de julho ultimo, re· todos esses equipamentos e armamentos f 
solveu pro rogar por 60., dias o.pra~o. de ~o, Não sAi, pois, para que vem aqui mais esta 
q~e, por .desp~~ho de 2,) de l!1 alO , ./01 c~nce- verba de 434:432$400, em duplicata com o 
(lIdo aos mqmllllos dos predlOs dessa qUlllta· credito votado para occoerer a taes des
devedores .á Faze~da Nacional. para p.agarem pezas. 
os alllguels deVIdos, devend~, expIrado o I Ainda outra :-Commissões militares e aju
prazo da_prorogar:ão , ser despeJad~s aquelles das de custo.-
9.u~ ~ nao fizerem, e proceder· se a cobrança, Aju"as de custo são para commandos mili-
J udICJa~mente: >~ . tares.- Para que pois essas duas verbas?! 

Isto e uma Illlqmdade ! ., Por ultimo:-Diversas despezas e eventuaes 
Mora!ll naquellas casa~ da Boa VIsta .vlUvas 960:000$000.-

de officl~es que teem Ulllcamente o mel? sold~ Quaes são essas despezas para as quaes se 
dos ma~ldos. UIl,la dell~s tem n~ve til~os, pede tão grande quantia? 
seu melO soldo e de 48$ mensaes. o alu"uel Para mandar officiaes fazer derrubadas? 
da casa foi arbitrado em 30$800. (Ha wn aparte.) 

Ora uma senhora que sustenta nove filhos Pois no Rio Grande do Sul não se fez e até 
pó de 'viver com 18$, mesmo trabalhando o momento actual não se pretende ainda fa
noute e dia em costuras? Não é uma deslm- zel.as? 
manidade intimar uma senhora, nestas condi- E. em Santa Catharina, não foi deposto o 
ções, para pagar o aluguel da casa? Para onde verdadeiro presidente, que é o Sr. Lauro 
irá esta familia, que é a de um official ~ Muller, e agora jiL não se depoz outro que o 

Na Quint<J. da Boa Vista ha 50 ou 60 deslas substituiu? 
casas, das quaes o governo podia escolher O SR. RAULINO HORN - Agora trata-se de 
algumas para dar ás viuva~ dos officiaes, em repOiiição e llão de deposição. 
taes condições. O SR. ALMEIDA BARRETO - Sim, lIa repo-

Entretanto que isto se não faz, crea-se uma sições e deposições; e isto não se acaba, e é 
verba de 56:000$ para comprar uma casa para aqui onde e~tá a justificação para esta 
um major-ficai! Mandarei uma emenda sup- verba. 
pressiva, uma vez que não foi pedi,la a v~rlJa Ora, um or~mento não é brincadeira de 
pelo ministro da guerra, porquanto fOI UI? crianças. 
favor que a Camara dos Srs. Deputados qmz Achava melhor, Sr. presidente., apresentar-
fazer a esse officiaI. se um projecto nos seguintes termos: 

Ha outra verba que não posso compre- «Fica o governo auülrisado a empregar os 
hender:-prestação de auxilio ao Ministerio dinheiros anecadados dos contribuintes como 
da Fazenda 200:000;1;000.- Desejava que me melhor lhe aprouver.» (Roso.) 
informassem que prestação de auxilio vac o Mas, Sr. presidente, attendenllo iL magni
Ministerio da Guerra fazer ao da Fazenda? tudo do nssumpto, vou mandar algumas 

V. Ex., Sr. presidente, saberá o que quer emend'ls sobre esses pOlltos, e nlio sei si l1a
dizer estn verba 1 Eu não a posso compre- v,.'rà tempo para. serem <1~eita;;:, visto que os 
hendpr. Ol'çilml~l!tos, como este, chegam aqui sem 

Na proposta do go,:erno ~a algumas outras j tempo, nem tlara ~erC!~ lidos, quallto mais 
que parecem uma brlllCadeIr!l. estudados e discutidos. 
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Já declarei ao Senado que vim á tritlllua 
unicamente para prctestal' contra este orça
mento, por me parecer que o Ministro [Le 
Guerra não se baseou, como devia, em cladns 
firmes, para apresenlal-o ao COI'pO legislativo. 

Este orçamento é :l mesmissin1a cousa, por 
exemplo: que o mil ppa dia rio, no qual o 
sargento, querendo :,fastar as praças da sua 
companhia pedidas !,ela casa da ordem, para 
o serviço, fal-o con forme entende. Si na 
guarda ha tres praçns, elle alll!mcntll, seis; si 
em destacamento ha 11ez, a llgmenta ainda 
vinte; o afinal de conta~, qlwndo o ajudante 
do corpo quer tirar praças dn.flUella compa
nhia para o serviço, não encontra nenhuma, 
porque todas estão em uestino,; dIversos. 
(Riso.) 

Foi a mesma COUS'I, que fez o Sr. 1\1 inistro 
da, Guerra. Querendo fazer seu orçamento, 
como entendia, considerou praças arregimen
tadas. praças de) pret - despezas eventuaes ; 
que ningllem conhece e apresentou uns qua
drosinhos, e dbse: Dêm-me 35.000:000$ para 
isso e applical-os-hei ('omo entender. 

Sr. presidente: Si não houver precipitação, 
isto é, si não SI' perlil' dispen~a de intersticio 
para qne esta proposição entre em 3" rliRCllS
!:lão. amanhã, si fOI' aPPl'OVad:1 hoje, poderei 
estudaI-li melhor e :.:presentar outras emen
das. 

Em todo o caso, fica lavrado des,b já o meu 
protesto contr,), este orçamento, quo é mais 
uma conta de ch2gar do que um verdadeiro 
orçamento, como exig'em lí lei e os crerlitos 
da Repuhlica,. (Muito bem, muito bem.) 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em r'íscussão as seguintes 

EMENDAS 

Supprima-se a verba (l.e 56:000$ destinada 
á casa para o major-fiscal ,lO l° batalhão de 
infantaria, á rua Marcilio Dias. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1893.
Almeida Barreto. 

Supprimam-se as verbas para o calçamento 
e nivelamento do terreno /10 Collegio Mi
litar. 

Sala das' sessões, 24 de agosto de 1893.
Almeida Barreto. 

o Sr. Rosa Junior - Sr. presi
dente, não nesejava nem era meu intuito rlis
cutir o orçamento (10 Ministerio ('a Guerra, 
mas, em vista das considera.;ões espendidns 
pelos orarlores precw

'
entes, comprehendi ser 

,meu (lever trazer algumas reflexões sobre o 
'Uilumpto. 
\!h~ hon~ado s,enar1pr pela Parahyba do Norte, 
q~"oceupou a .tribuua em primeiro logar, 

",,-,', 

fazen"o consi,leraçães sobre r1ifferentes ver
bas do orçamento, offereceu emell"as que, ao 
meu ver, merecem o assentimento ,lo Senar10, 
pois que importa.m uma satisfação e uma ne
cessidade. 

Sobre o § 2', que trata ('O Supremo Tribu
nal Militar, apresentou S. Ex, uma emenr'a 
muita justa: Desr~e que não ha differença 
nesta especie de serviço, não ha razão para 
que uns sejam mais bem remunera/los do que 
outros. 

O mesmo acontece com a Contadoria, re
partição que e tão ,obrecarregada de traba
lhos, que ordinariamente funcciona ate alem 
da hora estabeleci'a para expediente, para 
po" er satisfazer as exigencias ,lO serviço. 

Vê-se, pois, que esses funccionarios mere
cem ter seus vencimentos melhorarlos. Não ha 
razão nenhuma para que os empregados 11a 
secretaria da guerra sejam mais bem remu
nera,los do que eIlea. 

Nestas condições acho que a emenda vem 
attender a uma necessida"e, e que o Senado, 
a"optando-a, llratica um acto de justiça. 

E' certo que tem se vota,lo muitos proje
dos que importam augmento de despesa, mas 
sabemos que actualmente grande e o numero 
de impostos quo sobrecarregam o contribu
inte ; e creio que muito satisfará ao legisla
dor proporcionar·se·lhe o;:'casião de ver di
minuir esses pesados iml10stoS. 

Mas, não temos ti"O oecasião (le ter a satis
fação "e (liminuir impostos, por que as ,liffi
cul/l.atles financeiras continuam; e, si assim e, 
si nós deixllmos consigna,los os mesmos 
impostos, como vamos ,1istrahir quantia não 
pequena para construcção, acquisição, re
paros, cousas que po"em ser arHa'las para 
melhores tempos. 

E' por e.,ta razão e em vista deste estar~o 
,le co usas que me preocupa, que vim ocupar 
a tribuna para (lizer ao Sena"o que as emendas 
apresentadas polo honra,lo colJega que me 
precw'eu, merecem to'a a consi rleração 

Desejava que meus collegas estw1assem o 
assumpto, "iscutissem-o e afinal resolvessem 
como lhes inspirasse a sua sabw10ria. 

Desejo ver o equilíbrio nas finanças. desejo 
que "e alguma maneira o corpo legislativo 
supprima certo numero r'e impostos, porque 
estou con vfnci,lo rle que o contribuinte já 
não os pó'le supportar _ Si a~ despezas vão se 
avolumall'lo, certamente o Po"er Legislativo 
ver-se-ha na contingencia (le ,'ecretar novos 
imposto." o que não e c~e maneira alguma 
agra"avel ao publiCo. 

Foi para offerecer taes consi,lel'ações, que 
roubei ao Sena(lo o seu precioso tempo. 
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o Sr. Generoso Marques
Sr. presidente pedi a !lalavra unicamente 
para apresentar uma emenda. que procurarei 
justificar em poucas palavras, 

verba a maiS! cem 'COntos do que está. fixado 
na porposição da Car;nara dos 81'S. Deputados. 

Assim, offereço a seguinte emenda. (].D.) 

No § 26 da proposição da Camara dos Srs. Veem á mesa as seguintes 

Emendas Deputa.dos consig'na·se a verba de 137:236$277 
para presidios e colonias militares, de accordo 
com a proposta do governo. 

Em virtude de u'na emenda que foi votada 
na Camara dos Srs. Deputados, desta verba 
destaca-se a quantia de 20:000$ para reparos 
na estrac'a entre Corumbá e a colonia militar 
de Albuquerque, 

Ao § 26 da proposição da Carnal' a. dos 
Deputados: 

Na proposta do governo é destinada a. 
quantia de 100:000$, desta verba, para. a 
colonia na foz do Iguassú e estrada da União 
á Palmas. 

Eleve-se a verba a 237:236$277, sendo (). 
accrescimo de 100:000$000 destinado á com. 
pra de um lanchão e éusteio da colonia da. 
fóz do Iguassú, e descrimine-ee a verba na 
parte correspondente da respectiva tabella, 
do seguinte modo: 

Ha uma incoI'recção na redacção ('esta ru
brica, porque a estrarla (la União á Palmas 
não é a unica que se acha a cargo da com
missão de' estradas estratf>gicas. 

Estradas estrategicas no Paraná 80'000$. 
Estrada entre Corumbá e a colonia militar 

de Albuquerque 20:000$000. 
Colonia da foz do Iguassú 100:000$000_ 

A cargo desta commissão se acha a con
strucção de cerca de 2.000 kilometros de es
trada e desde o anno passado que o serviço da 
colonia do Iguassú está completamente sepa 
rndo do ela commissão de estradas estrate
gicas. 

Sala das sessõps. 24 de agosto de 1893.
Generoso Marques. - Santos Andrade.
João Neiv(J,. - Almeida Barreto. - Firmino 
da Silveira. - Oliveira Galvi'lo. 

Ora., esta verba é evielentemente insuffi
ciente, bastando assignalar a grande exten
são de estrada que está a cargo desta commis
são e sobretudo a circumstancia de ser (le in
declinavel necessir1ade a construccão de uma 
lancha para o serviço da colonia de Iguassu, 
situada em um porto fluvial da. fronteira, 
acontecendo que por falta deste meio de 
transporte, temos muitas vezes de nos soccor
reI' de favores (los argentinos. 

A verba ele cem contos, re,luzida a oitenta 
pela dotação á estrada de Corumbá. em vir
tude da emenda da Camara dos Srs. Depn· 
tados, mal chegará para a acquisição ela lan
cha., cujo custo, se~unrlo estou informado. é 
orçaôl0 em noventa contos. 

Portanto, me parece que não só se deve 
corrigir a rerlacção (la rubrica, descriminando 
t verba, como se deve elevaI-a ao dobro. 

A honrada commissão naturalmente não tem 
os dados sufficientes para conhecer da urgente 
necessidade (la medi,la que proponho, a qual 
attenrle, nãQ só á manutenção (la colonia, 
como a conveniencia de não se rleixar perder 
o avultado dispendio que os cofres da União 
tem feito com a com missão de estradas estra-, 
tegicas. 

O SR. JoÃo NEIYA-E' uma medida de mui
ta necessidade. 

O SR.. GENEROSO MARQUES-Mas, a illustra
da commissão no intervallo da 2" a 3" discus
são, póde requisitar informações do Minis
·terio da Guerrn e estou certo que hade 
convencel'-se da. necessidade de elevar-se esta 

siN"DO i3 -: v. IV 

São lidas, apoiadas e postasconjunctamente 
em discussão. 

o Sr . .JoakiIn Cat,unda - Sr. 
presidente, é notavel que. com a inaugura
ção da Republica, o orçamento da guerra 
tenda a crescer constantemente, de a.nno 
para, anno. 

Outr'ora ouvi a qua.ntos republicanos no 
Brazil fallavam sobre as vantagens da regi
men a condemnação formal dos grandes exer
citos permanentes nas côrtes européas,; por
que, dizia-se, eram tantos braços que arran· 
cava á lavoura, á industria, e tantos indivi
duos a devorarem os orçamentos, as receitas 
publicas! 

Entretanto,senhores com surpreza,vejoque, 
depois da inauguração da Republica. a força 
mili tal' no Brazil duplicou. 

Vejo ainda que o orçamento da guerra du
plicou ; mais do que isto: é quasi tres vezes 
maior do que fôra no regimen imperial. 

O SR. ALMEIDA BARRETO- Era de quatorze 
mil contos e boje é de tr,nta e cinco mil. 

O SR. JOAKlM CATUNDA - De trinta e cinco 
mil contos, e o que vejo aqui! 

E' uma verdadeira antithese entre o que 
se dizia e o que realmente se vê, se observa. 
se realiza! 

Vejo ainda que ha uma verba que fatal 6' 
necessariamente tende a crescer continua
mente. 

E' a verba das praças ina.ctivas, que eleva
se agora a 2.114:000$000. 

Entretanto, Sr. presidenLe. si indagarmos 
a rnzão deste accrescimo,si indagarmos os mo-
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tivos deste facto politico, injustificavel, deste 
e%cesso de força e de despeza dos dinheiros 
publicos, não o poderemos explicar facil
mente. 

Póde-se sop1listicar, podem-se ladear as 
questões, mas dar uma solução que satisfaça 
aos espiritos serios e reflectidos. é impos
sivel. 

Comprehendo e comprehendem todos que 
810 capazes de observar: a Allemanha, a 
França, podem, devem realmente ter grandes 
exercitos. porque constituem raças essencial
mente militares, e se acham cercadas de gran
des potencias militares. 

A guerra é para ellas uma necessidade. 
Essas populaçõões são bellicosas. Dizer a. um 
a.l1emão. dizer a um francez, dizer a um ita
liano que renuncie ás glorias militares é pro
vocar-lhes o riso do desprezo. 

Mas, em uma nação de plantadores de café 
e de ca.nna de assucar, para que é que quer 
o governo exercitos, para que é que tem um 
granue orçamento consagrado á manutenção 
de força publica 1 

Para o café. creio que estamos á espera dos 
chins, que virão fazer, como o novo Moysés, 
tanger com a vara na pedra e fazer brotar 
as aguas da riqueza publica e particular. 

Para o assucar, a mesma cousa. 
Qual é, pois, o intuito que a democracia 

brazileira, tão inimiga do regimen imperial, 
no que a acompanho, que tanto censurou os 
excessos de despezas com força armada, por 
confiar muito nas idéas, a augmenta agora de 
modo descommunal1 

Estamos, evidentemente, em uma democra
cia, e é exactamente quando a força publica 
se augmenta, se duplica, e quando a despeza 
orçamentaria para sua manutenção eleva-se 
a mais do duplo, a quasi o triplo. 

Sei, Sr. presidente, por informações do meu 
illustrado amigo, senador pela Rahia, cuja 
competencia na sua profissão é de todos reco
nhecida, que as democracias são, em geral, 
caras. 

Disse-me S. Ex. que a dyspesia é um mal 
aristocratico, que não ataca as democracias; 
estas teem o estomago forte, devoram com 
pasmosa facilidade as rendas do Thesouro pu
blico. 

E com effeito, si lhes estudarmos a historia, 
desde Athcnas até es tempos modernos, até 
osEstadoB Unidosda America do Norte, e, in
felizmente, até os Estados Unidos da America 
do Sul, veremos que o illustre professor tem 
razão de dizer: as democracias devoram com 
facilidade prodigiosa as rendas publicas. São 
governos caros, não são atacados de dyspe
psia, porque é um mal aristocratico. 

Senhores, não pretendo pr0I;>0r reducções, 
por duas razões; a segunda, e porque com-

prehendo, sei perfeitamente que não serão 
aeceitas. 

A primeira é -porque infelizmente compre
henrlo tambem que, no momento actual, esse 
augmento ele força, sem se saber a razão por 
que é reputa(10 indispensavel. torla a tenta
tiva no sentirlo de obstai-o seria inutil. 

Ha um momento, senhores, em que os es
piritos em geral seguem a maxima ou o pre
ceito rlo poeta latino vídeo meliora pl'oboque, 
deteriora sequoT . •• 

Não é isto fatalmente; o livre arbitrio aqu 
soffre a sua legitima e incontestavel repu
tação ... 

Si por ventura, apezar da responsabilidade 
fossemos cercarlos de potencias militares, en
tewlo que torl0 sacrificio seria digno da a ppro
vação do congresso, mas é exactamente o 
contrario:os nossos visinhos quasi que não 
existem politicamente ou, por outra, não 
pesam politicamente na conchas das nações 
de certa ordem. Temos apenas realmente 
muito digna de consirteração, a Repubica 
Argentina; porém tanto essa republica como 
a do Brazil, estão obrigados a não recorrer á 
guerra senão depois (lo arbitramento; e não 
vejo mesmo razão para que tenhamos ele re
ceiar uma guerra, vf.'Sto que a unica questão, 
que pOlUa trazer essa terrivel necessidade, se 
acha submetida á decisão arbitral. 

Sei perfeitamente, Sr. presidente,que o go
verno ela Republica não póde contar, em caso 
de necessirla'le com a guarda nacional. E a 
razão é simples. Li algures que ha uma re
publica sul americana, cujo nome peço licença 
para não declinar, a qual tem um exercito 
assim composto: 900 sOlrlarlos, 2.000 coroneis 
(riso), creio que 40 ou 50.000 generaes (hila
ridade) , ou cousa como isto parecir1a; o nu
mero era mais ou menos este. A nossa guarda 
nacional, a julgar pela do Norte, que é a que 
conheço, e só faUo daquillo que conheço, 
vai chegando ao mesmo estado. Daqui a 
pouco teremos em cada estado: guardas na
cionaes 100 ou 100 e tantos, cor0neis 10, 12, 
15.000, conforme a população (riso), porque é 
o que se faz na guarda nacional. 

O Su.. JoÃo NEIVA- O Diario Official está 
todos os dias cheio de nomeações. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - E tem razão, 
porque dou testemnnho do seguinte facto, e 
todos aquelles que são capazes de obser
var e de dizer a verdade hão de concordar 
commigo: ás vezeS se faz um coronel com a 
condição"expressa de reformar-se immediata
mente ou de deixar a sua patente, para dár-se 
o posto a outro. (Riso.) 

Já se vê, portanto, que com uma guarda 
nacional de coroneis não é possivel que conte 
o governo em emergencias perigosas. 

Mas estou bem certo, Sr. presidente, de que 
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este paiz, que póde passar pelo momento da 
vertigem, como todos os outros teem passado 
e hão de passar infelizmente; ha de voltar a 
normas mais racionaes, mais decentes, mais 
dignas e capazes de dilrem credito á demo
cracia; reduzindo a sua torça publica por des
necessaria e reformando a sua guarda civica, 
de modo :J, prestar 03 serviços, que delIa se 
podem e se devem esperar em occasiões op
portunas. 

O illustre senador pelo estado da Parahyba, 
o meu digno e antigo c0mpanheiro e amigo, 
provocou o meu juizo a respeito da escola 
militar do Ceará. Dil-o-hei com a franqueza 
de que sou cap<lz. 

O SR. JOÃo NEIVA - E' muito competente: 
é lente e conhece o que alli se passa. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Não tenho com
petencia (não apoiado,); não, senhores, tenho 
sómente o conhecimento desta que,;tão. 

Sr. presidente, é estranhavel que o Brazil, 
com uma população militar de 18.000 a 20.000, 
tenha quatro escolas militares, inclusive a es
cola superior de guerra. 

O SR. JoÃo NEIVA - Duas aqui, uma no 
Sul e outra no Norte. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Si nós fizermos 
uma confrontação com os grandes exerci tos da 
Europa, que nos merecera,m tantas censuras, 
quando tinllamos o regimen imperial, ve
remos que a desvantagem é delles, que nós 
estamos muito mais adiantados a este respeito. 
Com effeito, a Prussia, que sob este ponto 
de vista, pOde-se considerar com0 o espe1\lO, 
teem tres escolas militares e uma a que se 
chama - Universidade militar, e que cor
responde aqui a nossa e.)cola superior de 
guerra, para um exercito de 600.000 homens, 
mais ou menos, sem incluir as enormes re
servas em caso de guerra. 

O SR. JoÃo NEIVA - De mais. 
O SR. JOAKIM CATUNDA - Emfim, para um 

exerclto de centenas de milhares de homens. 
Nós aquL temos quatro. . 

O SR. JOÃo NEIVA - Para duas dezenas de 
milhares temos quatro. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-E pelas reformas 
estahelecidas, e é preciso declarar que sou 
sempre pelas reformas que dão maior som· 
ma de instrucção nas escolas publicas e nas 
casas de instrucção superior da Repuhlica; 
porem p~as reformas estabelecidas é preciso 
que hoje \Im olficial saia quasi um sabio. 

O SR. JoÃo NEIVA-Si aproveitar, sae. 
o O SlL JOAKIM CATuNDA-Sae. As escolas 

militares qUd,si que teem por fim fazer o in
". .uvi'luo esquecer a sua profissão, tomar um 
~ .horror ás armas, porque é o que acon· 

tece a todo o homem que por espaço de lar
gos annos educa o seu es.J.)irito no cultivo 
das sciencias, e, mais ainda, tornaI-o inteira
mente inapto para aquelIa a que foi des-
tinado... . 

O SR. JOÃo NEIVA-OU para que a nação 
lhe paga. 

O SR. JOAKIM CATUNDA.-... OU paraquea na
ção lhe paga e paga ao estabelecimento em que 
elIe vae, natural e fatalmente, aprender a ter 
desamor á sua profissão. E nós já vemos 
hoje: ha muitos militares, que parece terem 
desgosto da honrosa profissão a que perten
cem e acham-se envolvidos em todas as in
trigas dos partidos politicos. 

Sei, Sr. presidente, e por accidente devo 
dizer, que a grande maioria dos militares 
conservam a honrosa tradição da disciplina 
do exercito brazileiro e se mantem á disbn
cia concideravel desse movimento dos parti
dos. O que digo não vae a eIles. 

Agora, com relação ás escolas, direi : o 
anno atrasado apresentei aqui, de accordo 
com o meu amigo, de saudosa memoria, ma
jor Manoel Bezerra, um projecto elevando a 
curso superior a escola militar do Ceará. 
Por essa occasião disse o que agora repito: 
a escola militar do Ceará, Sr. pre'iidente, é 
uma, escola de preparatorios; ora, parece a 
cousa mais ahmrrla ter UlLa escola militar, 
Cllsbsamente subsidiada, porque as escolas 
mili tares, como todas as escolas superiores, 
onde se dá certo grao de instrucção, são sem
pre casas unicamente para estudar prepara
torios, o que hoje se faz. desde o Amazonas 
até o Rio Grande do Sul, independentemente 
de despeza dos cofres publico~. 

Considerada a questão sob este ponto de 
vista digo o que então disse: ou se deve 
dar o curso superior áquella escola ou 
então supprimil-:l., porque é risivel uma 
escola militar de preparatorios em um re
gimen de ensino livre no qual os prepara
torios se estudam em toda a parte. Não foi, 
porém, sobre isto que me interpellou o illus
tre senador pela Parahy\Ja; fallou em actos 
de indisciplina, da escola militar, e é este o 
ponto a que quero chegar. 

Todos nós comprel1endemos, infelizmente, 
uma especie, não direi. como disse o honrado 
senador pelo Rio de Janeiro, de alienação, 
mas de vertigem pelos actos e violencias da 
força publica. Isto começou com a procla
mação da Republica pelo exercito. O exercito 
collocou-se na ponta e as classes civis, no es
tado em que as descreveu'o honrado .. 'lcnador 
pelo Rio de Janeiro, adheriram, porém 
sempre tendo em vista a força que abateu um 
throno e levantou uma democracia. 

Ora, desde que este systema novo, feliz
mente inauguraio, não se achava, como 
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ainda não se a.cha, profundamente radicado 
na consciencia. nacional, era e é natural que 
se tenha ainda em mira aquillo que é cap,z 
de abater o que levantou. isto é. a força pu
blica. Este culto pela força publica, si assim 
me posso exprimir, esta especie de acata 
mento, encontra sua razão de ser no facto de 
estarmos convencidos de que não podemos 
resistir aos seus movimentos; de que é capaz 
de fazer a Republica, de fazer a monarchia ... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI - De acabar com 
a federação. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - ... de acabar com 
a. federação, emfim de fazer o que quizer. 
Infelizmente esta é a tristê, mais ineludivel 
verdade. 

Nas pequenas cidades principalmente dá se 
. um valor enorme a tudo quanto é botão dou

rado, porque, comprehende-se a acção militar 
é tanto mais effectiva e brutal mesmo, 
quanto menor é o centro de resistencia; por 
isso em uma cidade pequena os botões dou
rados são hoje naturalmente objecto de toda 
a deferencia e de solicitações dos grupos, 
assim dos governistas como dos opposicio
nistas. 

O SR. JOAO NEIVA - Apoiado; sinão ... 
sinão ..• 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Uns e outros 
procuram a força publica que é como uma 
dama de todos requestaúa. 

Os professores da escola militar do Ceará, 
e não sou suspeito, porque sou professor 
naquella escola .•.. 

O SR. JoÃo NEIVA-E a honra muito. 
O SR, JOAKIM CATUNDA-... alguns met

teram-se na política. Não lhes faça ,listo um 
capitulo de accusações; estavam no seu di
reita. 

Solicitaram com tarlos os outros as sym
pathias nos alumnos; é do espirito da época 
(risadas); políticos, não po-liam neixar ele fa 
zer assim; .'!eriam imbecis, se (leixassem 
a.quelle elemento de força á allucinação de 
seus adversarios •.. 

UM SR. SENADOR-V. Ex. está dizendo 
muitas verdades. 

O SR. JOAKIM CATUNDA-Pois bem; o hon
rado senarlor lembra-se do nosso tempo, em 
que tambem fomos cadetes. Os cadetes como 
moç'lS inexperientes, tClmados tambem nesta 
exaltação àa época, r1eixam-se levar, assim 
pelos prQprios impulSOS, como pela animação 
directa ou innirecta dos seus professores, que 
são tambem militares e inconscientemente, 
como acontece nos periodos anormaes, esque
,OOBlOS males que estão fazendo, os actos de
ploraveis de indisciplina. 

Nisto não ha uma censura propriamente; 
ha apenas o estur10 (lo facto com os caracte
res com que elIes se apresentam. 

E não po"'ia (1eixar de ser assim: si por ven· 
tura os professores da escola militar, como 
nos aconteceu no principio oa Republica, 
r1eixassem que a opposição solitasse as sym
pathias (los alumnos, ficanno as antipathias 
para os professores, estes se veriam em conài
ções embaraçosas como nos vimos logo rlepois 
rIa proclamação (la Republica, quando tive
mos a escola militar contra nós, o que, como 
Babe o honrado colIega do Ceará não nos deu 
pouco que fazer. (Risadas.) 

Portanto, os rapazes procedem como rapa
zes por rl uas razões. 

A primeira é que são tomados do espirito 
,la época. (Riso.) 

Ora, si eu mesmo, já quasi velho (risadas), 
desejo ter por mim a força publica, e sem 
precisar (lelIa para cousa alguma, graças a 
Deus, faço todo o possivel para que me seja 
afft'içoar1a, é muito natural que os que são 
mais moços r10 que eu, e principalmente os 
rapazes, se achem tomar10s do mesmo espiri
to e deem cabimento a esses actos, realmen
te (le in'lisciplina, que se (lão na escola mi
litar (lO Ceará. 

Entretanto, estou certo de que si for para 
alli um commanr1 ante, não digo àespota, mas 
como o que tivemos (dirigindo-se ao Sr. João 
Neiva), O velho general POly(loro, que dirija 
a escola e procure mantf'r a ,lisciplina, os ra
pazes hão ,le entrar nas normas naturaes e 
regulares da disciplina, e po 'erão ser de 
grande utilHa"e ao serviço militar e algum 
delles meslllo uma gloria nacional. 

O SR. JOÃo NEIVA - Como foram muitos 
-las turmas preparados pelo general Po
lydoro. 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Quarito á ins
trucção que alli se dá, é regular. 

E' preciso notar uma cousa: não gosto 
de fallar sobre cerios assumptos, porque digo 
selúpre o que p,'nso e muitas vezes não é 
conveniente; mas sempre direi: faço muito 
pouca irléa ela sciencia americana e ha muito 
americanismo na nossa sciencia, no nosso 
ensino; o nosso saber é quasi um saber de 
preconicio ; estamos nos approximanr10 mui
to da America do Norte. 

A America (lo Norte é uma nação em que 
a instrucção quanto ao a b c é fortemente 
r1esenvolvida ; a sdencia, a parte superior 
(10 pensamento, aquella. que faz a gloria das 
grandes nações, que faz a ar1 miração das 
nações civilisadas. é em geral o charlatanis
mo, com poucas exepções. 

Nós caminhamos para o mesmo fim: V. Ex. 
vê que o estudo e exame de prejJaratorios. 
em nossas ~em.ias, p,rincipalmente a.s que 
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não são de scieneias, como por exemplo as de 
direito e de atlministração (digo que não são 
rle sciencia, por que hoj.e se entende sciencia 
os principios de phenomenos reaes observa
dos). 

O ensiRo e os exames, digo eu, vão se con
vertendo em um mercantilismo deplora
vel. 

O ensino consiste simplesmente em habi
litar-se o alumno para fazer exame e nada 
mais. 

Não se ensinam aos alumnos, eUel!! não que
rem aprender, nem os paes querem que 
aprE'ndam, só querem que se habilitem para 
o exame. 

Os rUrE'ctores de collegios e ly[~eus já. estão 
industriados, já sabem fazer aquillo perfei
tamente, preparam os alumnos unicamente 
para prestarem exame. 

Digo isto pelo que tenho observado, e pelo 
que tem acontecido commigo mesmo. 

Uma occasião (eu ensinava ... V. Ex. ima
gine o que ~ Latim), entra em minha casa um 
individuo, no mez de março e disse-me: Sr. 
professor, venho pedir-lhe que me dê umas 
licções de latim para eu fazer exame no fim 
do anno. - Em que estatlo se acha, pergun
tei ~ - Ainda não peguei em um livro,
E' diffi.cil, mas vamos ver. 

Começou o indivitluo pelO hora horae. 
Quer fazer alguns exercicios? 
Não precisa, disse eUe; quer fazer alguma 

recordação? -
Não, senhor. Emfim,o homem passou pelos 

verbos (le carreira, disse que a syntaxe não 
precisava, porque era quasi a mesma por
tugueza, que apenas queria estu,lar o Tito 
Livio sómente no principIO dos capitulos. 

Pois,senhores, nem dito nem feito. 
No fim ne sete mezes o homem fez exame e 

foi plenamente approvaflo ! (Riso.) 
Note V. Ex. que isto aCJnteceu no Ceará, 

owle os exames eram consirlerados, mesmo 
pelos directores das academias, como os mais 
rigorosos. 

Imagine V. Ex. o que não irá por ahi 
além! 

O SR. ESTEVES JUNIOR-Aqui se faz a mes
ma cousa. 

O SR. JOAKIM CATU~DA - Sei perfeitamente 
que isso acontece nas academias de direito, e 
mesmo nas de- medicina. em que parece devia 
ser isto impossivel pela natureza das discipli-, 
nas que ali se ensinam. 

Devo explicar uma. proposição que pareceu 
estranhavel, e que não tem fiada mais com o 
caso. 

Disse que nãoconsitlerava academia de sci
~mcia aquellas em que se ensina o direito. 

Senhores, não rlesconheço que o direito e 
uma sciencia, e uma Bcienci .. , a mais nobre 

de totlas; porém só póde attingir a essa ca
thegoria, quando realmente é estuda~a com 
principios e doutrinas que pódem convertel-a 
a moldes superiores, 

E' a mais elevada, a mais nêbre, a mais 
difflcil, por que é exactamente a que intende 
com os phenomenos mais complexos e mais 
perfeitos da natureza humana. 

Parece-me ter assim satisfeito o illustre re
presentante da Parahyba, e igualmente dillo 
o que penso a respeito dos gra.ndes exerci tos 
permanentes nas democracias, e das grandes 
despezas que são necessarias para mantel-os. 
(Muito bem.) 

O Sr. Do:m.ingos Vicente
Cabe-me, ::;r. presidente, a tarefa difflcil de 
fallar no um da sessão, quando os meus nobres 
collegas se acham cançados, e quando teuho 
de responder a cinco generaes. (Há um 
aparte.) 

Si O illustre senador, que acaba de occupar 
a tribuna, não é general, pelo menos é mi
litar. 

O SR. MANOEL VICTORINO - Merece eslla. 
patente, si acaso n!to a tem. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Na defesa a na 
justificação do procedimento da com missão 
de finanças, que apresentou o parecer acerca 
do orçamellto da despeza do Ministerio da 
Guerra, do qual sou relator, naturalmente 
terei de luctar com embaraços, porque, como 
dbse, succedo na tribuna a coUegas militares 
de muita iIlustração, de muita pt'oficiencio, e 
de variado conhecimento no assllmpto. 

O nobre senador pela Parahyba, o Sr. João 
Neiva, muito distincto pelos seus mereci
mentos, pela elevação de vistas, pelo seu 
cl'iterio, pela de3preoccup:lção que revela 
sempre que trata de negocios politicos, não 
censurou o parecer d,t commissão de tlnançàS 
sobre o orçamento do Ministerio da Guerra; 
limitou-se a censurar o ministro por ter sido 
por demais deficiente, muito laconico nas 
informações que ministrou em seu relatorio. 

O SR. Joio NEIVA - Dos assumptos impor
tantes não tratou. 

O r::;R. DOMINGOS VICENTE - Depois lembrou 
que devemos obl'igar o governo a gastar so
mente o que o corpo legislativo houver deter
minado ... 

O SR. JoÃo NEIVA - Isso é de lei. 
O SR. DOMINGOS VICENTE -." por meio de 

rlisposição de lei que o contenha nesse mão 
veso de 'abrir constantemente creditos supple
mentares e extraordinarios, que são aft'ect08 
ao Congresso e por eUe approvados, por isso 
que não podemos negar recursos para o paga
mento de despezas. embora não autorisadas, 
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mas Ja realizadas antes de approvados esses 
creditos. 

O illustre senador pela l"arahyba,o Sr. ma
rechal Almeida Barreto, foi mais longe. 
Ou porque S. Ex. não qujz prestar bastante 
attenção á proposição vinda da outra casa, ou 
porque se preoccupe mais em censurar o go· 
verno, que não póde merecer o seu apoio ... 

O SR. ALMEIDA BARRETO - E' o que não 
faço é censurar. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - ... a verdade é 
que S. Ex. muito competente pela pratica e 
babilitações e merecedor de louvores pelos 
seus granrles e importantes Rerviços ao paiz 
e pelo seu valor e patriotismo, fez de alguma 
fórma censuras injustas á proposição vimla 
da Camara. 

Peço licença para com todo o respeito lemo 
brar a S. Ex. que as duas emendas que apre' 
sontou mandam supprimir .iustamente aquilo 
lo que a Camara dos Deputados já suppri
miu. 

O SR. ALMEIDA BARRETO' - Em occasião op
portuna retirarei as minhas emendas. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Eis aqui (lê): 
«Nivelamento e aterro do terreno do Col

legio Militar. 
Calçamento da entrada e rua )!lrincipal do 

CoIlegio Militar. 
Casa para o maj or fiscal d o loba talhão de in· 

fantaria ,á rua Ma rcilio Bias.» Estas tres verbas 
na importancia de 209:056$524,foram suppri· 
midas, reduzindo·se a verba da proposta do 

. governo de I. 574: 106$954 a 707:464$390 pela 
, suppressão dessas tres consignações constan
tes das tabellas e de muitas outras que men
ciona a proposição da Camara. 

Não se póde, Sr. presidente, di~cutir um 
orçamento sem ter ao lado, sem ter em vista 
as tabellas para comparação. 

O nobre senador, censurando a proposição 
vinda da Camara, que é a mesma sobre a 
qual a commissão de finanças deu parecer 
sustentando, notou ainda a prestação de au
xilio ao Ministerio da, Fazenda, 

E~te auxilio de 200:000$000 ao Ministerio 
d~ Fazenda é por uma obra que este faz e é 
indemnisado pelO da Guerra; é pela constru
cção de umas obras, junto ao arsenal de 
guerra, na praia de D. Manoel. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - V. Ex. póde 
informar o que são corpos arregimentados. 

O SR. DOMINGOS VICE:-iTE- O nobre sena
dor sabe que não tenho nenhum conheci· 
mento militar; que nada entendo dos 8erviços 
desta especialidade, mas como pensou que 
eu queria dar-lhe um qUlláo, iemb rando·lhe 
que as emendas apresentadas por S. Ex. 
tinham sido já attendidas pela Camara, per-

gunta·me, para vingar· se, o que são cerpos 
arregimentados. 

Não entendo disto e de ha muito confessei 
minha ignorancia em materia ele serviço mi
litar. 

Nunca tive a presumpção de entender 
de outros serviços, quanto ma,is do serviço 
militar; deixo por isto de responder à sua 
pergunta sem cabimento. 

S. Ex. censura a verba para equipamento 
e arreios e armamento;a proposta do gover
no pedia para isso a importancia de 
255:4G2$400; a Camara reduziu a verba a 
150:000$000, e o nobre senador ataca não 
obstante, a verba reduzida. 

O SR. ALMEIDA BARRETO-Já teve um cre
dito de 18.000:000$000. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Apega-se o no
bre Renador ao credito extraordinario de 
18.000:000$ votados pelo parlamento para a 
compra de 'armamentos. petrchos, etc., o cre· 
dito e.'lpecial de 18.000:000$ tem um deter
minado fim, uma determi ada applicação e 
não póde 8er destinado a fins di versos. 

A despeza de 150:00$, com equipamento 
e arreios, é ordinaria, ccnsignada todos os 
anuo., no arçamento do Ministerio da 
Guerra. 

Censurou por ultimo a verba Div€lrsas 
despezas e eventuaes, § 27. 

Sabe o Senado e sabem todos que ha ne
cessidade dessa verb,1, porque ha despezas 
que não podem ser previstas e a loi não póde 
ser casuista. 

Todas as administrações teem verba para 
essas (lespezas. O governo pediu 960:000$ e 
a Camara deu sómente 75il:000$;reduziu,como 
verá o nobre senador, no § 27 200:000$000. 

Não me recordo de outras censuras que 
fizesse o nobre senador. 

As emendas, entende a commissão. não 
devem merecer a sancção do Sonado, " 

O SR. ALMEIDA BARRETO- Vou retiral·as. 
O SR. DOMINCOS VICENTE- principalmente 

toclas aquellas que augmentam despezas: 
Sabe o Senado que a proposição da Ca

mara dos' Deputados auctorisando a des
pezl1 do Ministerio da Guerra, foi l'emettida a 
esta casa ante·hontem. 

O honrado presidente do Senado, com a 
solicitude muito louvavel e com o zelo ex
emplar que tem pelo serviç'o publico a re
metteu, immediatamente á commissão de fi
nanças; e eu, como sou relator. reuni. os 
colIegas hontem mesmo, e fiz·ihefl diversas 
con~ideraçêJes explicande o modo de pensar e 
comparando a proposta do governo com a 
proposição da Camara, demonstrando que 
esta havia reduzido em cinco mil e tantos 
contos a importancia da proposta e disse-lhes 
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que era minha opmIao, com a qual elles 
estiveram de pleno accordo que. o parecer 
fosse apresentado immeqiatamente, afim de 
ser discutido e assim ter o Senado tempo de 
votar os orçamentos, por isso que nos 
achamos no fim da pre,ente sessão. 

O SR. GENEROSO MARQUES- Homologar. 
O SR. DOMINGOS VICENTE- Acceito o 

aparte com que me honra. o nobre senador 
pelo Paraná, e pergunto: que havemos 
de fazer? O nobre senador por ventura póde 
apresentar um meio de sahirmos deste em
baraço? 

Todos os annos o Senado se tem visto na 
triste contingencia de votar só no fim dos 
quatro mezes de sessão os orçamentos, por
que justamente neste tempo é que elles são
lhe remettidos pela Camara. 

O Senado fica collocado na rigorosa con
dição de ou deixar de votar os orçamentos ou 
votal-os como veem da Camara, por isso que 
não tem absolutamente o tempo preciso e in
dispensavel para examinai-os e discutil-os. 

O SR. JoÃo NEIVA - Então fica de pé o 
aparte do nobre senador pelo Paraná; o Se
nado homologa o que vem da Camara. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Acho que não 
tem outro remedio. 

No anno presente. ouço dizer que a Camara 
tem o firme proposito de não prorogar os nos
sos trabalhos. Temos, portanto, nove dias 
de sessão. 

O SR. GENEROSO MARQUES -Oito, porque 
não se conta o de hoje. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Oito. nove, ou 
10 ; temos poucos dias emfim; não façamos 
questão demais um ou dous. 

Não estão ainda votados por aquella casa 
do Congresso os orçamentos mais importan
tes, como i'jão: o da Fazenda, o da Industria e 
Viação ... 

O SR. JoÃO NEIVA - O da receita ainda 
não foi distribuido. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-, .. e o da receita 
que nem está em discussão. 

Ha poucos dias nos foi remettida a lei ban
caria e tambem ha poucos dias a do Tribunal 
de Contas. São leis importantes, que temos 
adiado constantemente e que pedem uma so
lução prompta e immediata. 

O SR. JoÃo NEIVA - Apoiado. 
O SR. DOMINGOS VICENTE-Que ha de fazer o 

Senado deante desses embaraços, deste pra·zo 
de tempo tão curto para uma só cousa, 
quanto mais para tantas? 

Deixar de dar os orçamentos, assumir a 
responsabilidade, concorrer para que o go
verno estabeleça a dictadura financeira? 

O SR. JOÃo NEIV A - Não. 
O SR. DOMINGOS VICENTE-Penso que ,nestas 

condições, o melhor caminho a seguir é o da 
prudencia, e o Senado, que tem dado sempre 
tantas provas de prudencia,de criterio,de mo
deração e de patriotismo, nessa dura contin
gencia em que se acha, de deixar o governo 
sem orçamentos, habilitado para a dictadura 
financeira, o que entendo que seria uma in
epeia, um erro, um desastre, um grande 
mal. .. 

O SR. JOÃo NEIVA- Apoiado. 
O SR, DOMINGOS VICENTE-,. ,'para estudal

os e emendai-os preferirá votar como veem 
daCamara. 

Não tem, é certo. o Senado responsabilida
de não votando, porque não teve tempo. Elle 
não pode fazer milagres, preferirá não duvido,' 
deixar de discutir para votar-se aquillo que 
vem da Camara dos Srs. Deputados, homolo
gar, como dizem os nobres senadores. isto é. 
jurar nas palavras daquella casa do Con 
gresso. 

Penso que assim elle tem dado a melho 
prova do seu patriotismo e prestado valiosl 
serviço. 

O SR. LUIZ DELFINO- Mas ha a presumo 
pção de que foi bem estudadQ. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - Não entro nesta 
apreciação. não procurarei indagar si haverá 
ou não a presumpção de que foi bem esturlado. 

O que é verdade. o que todos não podemos 
deixar de reconhecer, é que não temos tempo 
de estudar com reflexão as despezas decreta
das nos orçamentos e outros projectos impor
tantes que nos veem nos ultimas dias. 

Tal foi, Sr, presidente, a triste posição em 
que viu-se collocada a eommissão de finanças 
deante do orçamento do Mini~terio da Guerra. 
que, manda a justiça que se diga. já foi pela 
outl'a casa do Congresso, pela sua commiseão 
de finanças, composta dedistinctos membro.s. 
bastante estudado. 

Para provar este asserto, para mostrar o 
quanto foi patriotica e severa a commissão de 
finanças daquella casa, no empenho de dimi
nuir despezas. citarei que de seu estudo re
sultou uma reducção economica de cinco mil 
e tantos contos; entre a proposta do governo 
que era dl.35.000:01l0$e a despeza votada que 
é de 29.000:000$ e tanto. 

A com missão de finanças do Senado tendo 
pois sob os seus olhos o orçamento do Minis
teria da Guerra, estudado e reduzirlo pela ou
tra casa, achou qne prativana um acto bas
tante louvavel apresentando immediatamonte 
este parecer que occupa a nossa attenção, con
formanc1 0-se por esta fórma com a proposição 
vinda da Camara dos Srs. Deputados, para 
a qual pede a approvaçã,o do Senado. 



104 AN1UES DO SENADO 

As emendas apreSentadas, augmantando as 
verbas d~ despezas, não teem razão de ser. 

O SR. JOÃo NBIVA- E' uma injustiça que 
V. Ex. faz. 

O Sa. DClMINGOS VICENTE- Deste modo, 
attendendo·se á melindrosa posição em que 
nos achamos e as ponderações que acabo de 
fazer e principalmente attendendo·se á situa
ção apertada em que nos col1ooa a Camara, 
sem dispor de tempo para um testudo sério, 
demorado e retlectido, entende a commissão 
e creio que interpreto bem o sem pensam('nto, 
que as emendas devem ser absolutamente 
~eitadas. 

Assim poderá o orçamento entrar amanhã 
ou depois em 3" discussão e ser approvado; 
quando si as emandas forem acceitas, ao 
menos uma, será obrigado o Senado a remet
ter o projecto á Camara que, si se conformar, 
·0 remettllrá á sancção e caso contaario o de
volverá ao Senado; no que se estabelecerão 
delongas pri'judiciaes e gastar-se-ha nisto um 
tempo enorme que póde ser melhor apro
veitado, e empregado em assumpto ditre
rente. 

Acredito, Sr. presidente, que por um de
leito que me é muito natural e porque infe
lizmente estou tratando de uma materia da 
qual não tenho absolutamente c<!mhecimentos 
technicos ... 

O SR. AMERlCO LOBO- Não apoiado. 
O SR. DOMINGOS VlCENTE- ... não re

spondi a tuto, não dei as explicações neces
sarias, não satisfiz mesmo o desejo dos illus
tres senadores que impugnaram o orça
mento. 

Apenas uma cousa fiz-roubei a preciosa 
attençâ;o do Senado. (NãO apoiaolos.) 

Elie, porém, desculpar-me-ha e agradeço 
aos honrados collegas que me ouviram em 
hora tão adeantada. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
.se à discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
haVer mais numero para deliberar,procerle-se 
á chamada dos Srs. senadorQs que compare
ceram á sessão (48) e deixam de responder os 
Srs. Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, Cunha 
Junior, Coelho Rodrigues, José Bernardo, Oli
veira Galvão, Amaro Cavalcanti,Rosa Junior, 
Coelho e Ca.mpos, Ruy Barbosa,Q. Bocayuva, 
Braz Carneiro, Aristides Lobo, Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, Santos 
Ancl-rade e Raulino Rorn (18). 

O SR. 3° SECRETARIO informa que os Srs. 
Coelho Rodrigues, José Bernardo e Coelho e 
Campos se retiraram por incommodados. 

Fica a.diada. a. votação por fu.J.ta de qUD~um. 

Segue-se em 2" discussão, com b parecer do. 
commissão de justiça e legislação, o art. I D do 
projecto (to Senado, n. 39 de 1893, disponds 
sobre a vitaliciedade dos omcios de contador 
d"s juizos do Districto Federal. 

O Sr. João Nelva desejando orien
tar o seu voto, precisa perlir algumas expli
cações aos honrados membros ria commissão 
que (leu parecer sobre este projecto ou (le al
gum de seus autores. Vê que nos consirJeranda 
que precedem o parecer se diz que pelo de
creto que reorganisou a justiça do Districto 
Ferleral já os cargo~ rle ,mra,lor dos juizos do 
mesmo districto eram vitalicios. Neste caso 
querendo o projecto isto mesmo, não havia 
razão para que fosse elle apresentarlo á con
sideração do Senado, maxime agora que nem 
ha quasi tempo para a di~cussão dos orça
mentos. 

O projecto parece desnecessario e para dar 
o seu voto precisa o orarlor de explicação a 
respeito. 

O Sr. GOllleo@oro dá as explica
ções pedidas, como autor do p['ojecto e como 
relator do parecer que os seus collegas de 
commissão o fizeraLll la.vrar, recordando os 
argumentos que apresentou quando jtistificou 
o mesmo project.o e mostrando não ser elle 
desnecessario, como pareceu ao honrado sena
dor pela Parahyba. . 

O SR. JoÃo NEIVA agradece as explicações 
e declara que o illustre autor do projecto 
con'luistou o seu voto. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encel'ra-
se a discussão. . 

Seguem-se successivamente. em 2a discus
,ão, a qual encerra-se sem del5ate, os arts. 2· 
e 3° do projecto. 

A votação fica adiada por falta de numero' 
legal. 

Esgotadas as ma!erias da orde~ d.o dia, 
o Sr. presidente deSigna para a do l,Ia.25 : 

Votação, em 2a discuss&O, da propOSição da 
Camara dos Deputados, n. 60, de 1893, que 
fixa a despeza do Ministerio da Guerra para 
o exercicio de 1894 ; 

Votação, em 2" discussão, do projecto d? 
Senado n. 39 de 1893, dispondo sobre a VI
talidedade do~ omcios de contador dos juizos 
do Distrieto Federal; 

Discussão unica das emendas do Senado á 
propo~ição da Camara dos Deputados, ~. 50, 
de 1893, alltorisando o governo a abrir, no 
corrente exercicio abrindo um credito extra
orrlinarlo de 1.200: 000$ para dar cumpri
mento á lei n. 120 de 8 de Novembro de 
1892. 

Discussão unica das emendas do Senado á 
proposição da Camara dos Deputados, n. 36, 
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de 1893, que fixa a despeza do Ministerio da 
Marinha para. o exerciciQ de 1894, ás quaes a 
mesma Camara não pôde dar o seu assenti
mento ; 

3a discussão das proposições da Camara dos 
Deputados: 

N. 42, de 1893, concedendo repartidamente 
a Luiza.Guilhermina de Campos e a Anna Ju
lio. de Campos a reversão da. parte da pensão 
de que gosavam, tambem repartidamente com 
sUa falIecida irmã Emília Adelaide de Miranda 
Ribeiro; 

N. 20, de 1893, concedendo á viuva do des
emóargador José Manoel de Freitas uma pen
são de 3:600$, repartidamente com suas fi
lhas; 

N. 26, de 1893, declarando que a gradua
ção do posto de tenente-coronel conferida por 
decreto de 4 de novembro de 1891, ao major 
de infantaria Braz Ab~antes, hoje tenentQ
coronel effectivo, deve ser considerada de 21 
de março do mesmo anno. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 45 minu
tos da tarde. 

89a sess30 em 25 ae agosto de 1893 

Presidencia do Sr. Prurlente d6 Moraes 
( vice-presidente) 

SU MMARIO - Chamada - LeitUra da acta - EXPE
ÍHENTE- Votação da proposição n. 60 - Requeri
mento do Sr. A. R.ena - Vot.ção do projecto n.39 
- Requerimento do ~r. Americo Lobo - Votllção 
das emendas á proposição n. 43 de 1893 - DiscuS'ão 
unica das emenuas do orçamento da fwuinha - Dis
Cursos dos Srs. A}'nelda Barreto 1 Monteiro de Bal'
roa, João Neíva e Monteiro de Barros - Encerra
mento da discussão - Votação - f4~ncerramento dn 
discussão da proposição n. 42 -Chamada - Adh
mento da vl)tação - gncerraOlento da discussão das 
proposições ns. 20 e 25 de 1893 - Adiam,nto da vo
tação - Pareceres. 

Ao meío-(Ua comparecem os Srw. !enadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio BaeFla, Joaquim Sarmento, Manoel 
Barata, Cunha Junínr, Gomensoro, João 
Cordeiro, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, 
Almeirla Barreto, João Neiva, Firmino (la 
Silveira, Messias de Gusmão, COQlho e Cam
pos, Manoel Victorillo, Domingos Vicente, 
Monteiro de :earros, Laper, Braz Carneiro, 
Aristi'les Lobo, Sal,lanha Marinho, Joaquim 
Felido, C. Ottoni, R01rigues Alves,Joaquim de 
Souza, Pal"anhos, Aquilino do Amaral, Santos 
Andrade, Generoso Marques e Raulino Horn. 

A bre-se a sessão. 
E' lida, posta em cl.iscussão e, não h!l.vendo, 

reclamações, (lá.-se por approvada a acta da. 
sessáp anterior. 

1111 .. 00 14 - V. IV 

Comparecem depois de aberta a. ~e!!são às 
Srs. Fra.ncisco Machaao, Cruz, Oliveira Ga.l· 
vão, João Barbalho, Q. BocayuT8., Americo 
Lobo, Silva Caner10 e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com causa partici
paria os Srs. Srs. João Pedro, Thomai Cru~, 
Souza Coelho, Nina Ribeiro, Coelho RodrI
gues, Elyseu Martins, Rosa Junior, Virgilio 
Damasio, E, Wandenkolk., U. (lo Amaral, 
Pinheiro Macha."o e Julio Frota; e sem causa 
participada os Srs. Catun'1a, Gaspar Dru!U
mond, Ruy Barbosa, Campos Salles, JoaqUlm 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Esteves Junior e 
Ramiro Earcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1·) dá. 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dous offlcíos ,lo 1° secretario da Camara. dos 
Deputar10s, ,lata'los de 24 do corrente, re
mettendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 68-1893 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A rede estrategica rle vias feI.~as 

fe'leraes existentes no Rio Grande do SUl é 
accrescida pelas seguintes linhas complemen
tares : 

a) estrada rle ft:lrro de S. João Baptista. do 
Quarahim aS. Borja, entroncanr1 o com a de 
Taquary a Uruguayana em AIegret«:, rle onde 
seguirá pela margem direita do lbu'apuytan 
para, depois de atravessar o Ibicuhy, lançar 
do p,mto mais conveniente um ramal_ até á. 
cidade de ltaqui. A estrada de S. Joao Ba
ptista do Quarahim a S. Borja ter6. como 
ponto obrigado o Povinbo de S. Thiago ~o 
Boqueirão, de onele partirá um ramal por Sao 
Francisco de Assis e S. Vicente, até um ponto 
na margem direita do Ibicuhy, fronteiro á 
estação do Umbú, da e.~trada de Taquary a. 
Cacequi; 

b) estrada de ferro de S. Gabriel á Encru
zilhada, passando em Caçapava e prolongan
do-se até encontrar no ponto mais conve
niente a linha,já concedirla pela ex-provincia., 
do P.,sso de Mendonça ás Pedras Brancas, 
que nca pertencen~o á mesma rede, de que 
trata a. presente lei, e terá por pontos obri
gadOS S. João de Camaqua.m e Dores de Ct\
maquam; 

c) estrada de ferro de Pelotas a Jagua
rão' 

ri)' estra'la de ferro de Santa. Maria. da Bocca. 
(lo Monte a Livramento, passando em Dom 
Pedrito e entrenca.ndo entreS. Ga.briel e 
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Caça.pava no ponto mais conveniente da linha 
de S. Gabriel á Encruzilhada. bem como com 
11.. de Bagé a ,Gaeequi em um ponto tão pro
XImo de Bage. quanto as condições estrate
gicas o permittirem, competindo ainda ao go· 
verno estudar e construir por administração 
a ligação mais economica e mais rapida desta 
cidade á fronteira do Estado Orienta.l do 
Uruguay; 

e) estrada de ferro da Cruz Alta ao Salto 
Grande no Uruguay, pouco abaixo da foz do 
Peperi-Guassú; 

f) estrada de ferro da cidade do Rio Grande 
ao Chuy. 

Art. ?-.o Pr?mull!"ada a presente lei, o go
verno ImmedIatamente fará realizar os es
tudos estatisticos, plantas e orçamentos ne
cessarios, executando-os por administração ou 
emyreitada, e, neste caso, mediante COllcur
rencia publica. Para os estudos das linhas 
consta.ntes _ do art. 1 0. o g lverno despem\erá 
quantia nao excedente a 500$ por kilometro 
e abrirá os creditos indispensaveis. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo. para o fim de 
levar a eff~ito a construcção das linhas com
plementares de que trata o art. 1°, poderá 
1azer as operações de credito necessarias ou 
garantir juros até 7 % sobre o capital orçado 
e que for etl'ectivamente empregado. 

Art. 4.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 24 de agosto de 
1893. - Arthur Cesw' Rios, vice-presidente.
Antonio Azeredo, I ° s(~cr3tario. - Antonio 
Borges de Athayde Junim', 2° s~cretario. 
- A's commissões de obras publicas e de 
finanças. 

N. 69 -1893 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Nas eleições federaes de 30 de ou

tubro do corrente anno para membros do 
Congresso e de 1 de março do anno vindouro 
pll:ra Presirlente e Vice·Presidente da Repu
bllCa, serão admittidos a votar não só os ci
dadãos qualificados eleitores nos alistamentos 
iniciados a 5 de abril ou a 5 de outubro de 
1892, de conformi'lade CDm as leis n. 35. de 26 
de janeiro, e n. 69, de I de agosto, mas tam· 
bem os qualificados nos alistamentos iniciados 
a 5 de abril do corrente anno n'ilS muni
cipios onde os lançamentos se fizeram e ~ram 
definitivamente conclui dos com as formali
dades dos §§ 4° e 7° do artigo 25 da citada 
lei n. 35, de 26 de janeiro, e nos em que 
nenhum delles se tiver feito, os alistados na 
fórma do decreto n. 200 A, de 8 de fevereiro 
de 1890. 

Art. 2.° Si o preside,nte do governo muni· 
. cipal ou qualquer outro membro ou o secre..,. 

tario deixar de fazer, no prazo legal, a con
vocação de que trata o art. 40 § 2° da lei 
n. 35, de 26 de janeiro, para nomeação das 
mesas eleitoraes, qualquer immediato em 
votJS poderá fazel-a. 

Paragrapho unico. Essas mesas não poderão 
reCUS"lr, sob qualquer pretexto os fiscaes no
meados de accordo com os §§ 16 e 17 do art. 
43 da citada lei, podendo essa nomeação ser 
feita até á hora em que começar o processo 
da apuração. 

Serão rubricadas pela mesa eleitoral as ce· 
dulas apuradas em separado. 

Ar~. 3.° Quando o numero de deputarios. 
que tiver de eleger qualquer estado, não for 
exact:tm~nte di v~si vel por tres para. cada ,um 
dos dIstrlCtos eleitoraes, em que estiver dIVi
dido, e a fracção for de um, accrescerá ao da 
capital e, si for de dous, o primeiro e o se
gundo districtos elegerão quatro deputados 
cada um. 

Art. 4. o Em cada estado, assim como no 
Districto Federal, á camara. conselho ou in
tendencia municipal da respectiva capital 
compete proceder á apuração da eleição sena
torIal qu.e nelle se fizer, !levendo para esse 
fim reumr·ge 60 dias depois de concluida a 
mesma eleição, observanrlo-se no quo for 
applicavel as disposiçoões do, arts. 44 e 45 da 
lei de 26 de janeiro fIe 1892. 

Art. 5.° Fica revogndo o art. 2° da lei 
n. 69, de 1 de agosto de 1892, para o fim de 
proceder-se a.nnualmente, de accordo com o 
art. 30 rla lei n 35, do m~smo anno, ás rel'i
sões dos alistamentos eleitoraes. 

Paragrapho unico. Dentro de 30 dias, após 
a publicação do alistamento na fórma do 
art. 25 § 4° da lei n. 35, de 1892, qualquer 
ele!tor do municipio poderá requerer ajunta 
eleitoral da capital a annullação desse alis
tamento, que só poderá ser decretada no caso 
de inobservancia de preceitos legaes relativos 
á organisação das commissões seccioJólaes e 
municipaes ou ao processo da qualificação. 

Da sentença da junta. annullando ou não o 
alistamento, haverá para o Supremo Tribunal 
Federa.l recurso voluntario, que deverá ser 
interposto dentro .de 10 dias, contados da 
publicação da mesma. sentença. 

Art 6.° Além das incompatibilldades de
finidas no art. 30. não poderão ser votados 
n?s respectivos estados, equiparados a este 
DIstrIcto Federal o,> cidadãos que tiverem 
emprezas pri vilegiu(las ou gosarem de sub
venções, garantias de juros ou outros favores 
do Estado. 

Ar:t. 7. o Revogam-se as disposições em con
trarlO. 

Camara dos Deputados, 24 de agosto de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presidente.
Antanio A.zeredo, 1° secretario,-Anlonio Bar. 
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ges de Athe.yde Junior, 2° ser.retario.- A 
commissão de justiça e legislação. 

O SR. 3" SECRETARIO (ser'vindo de 2') de· 
clara que não ha pa.receres. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em 2" discussão, da proposição da 
Camara. dos Deputados n. 60, de 1893, que 
fixa a (Iespeza do Ministerio da Guerra para o 
exercicio de 1894. 

E' a proposição approvada, salvo as 
emendas. 

O SR. ALMEIDA BARRETO (pela Q)'dem) re
quer a retirada das emendas que o:lfereceu á 
proposição. . 

Consultado, o Senado consenb3 na. retl
rada. 

O SR. PRE~IDENTE depois (le ler as emendas 
o:lferecidas pelo Sr. João Neiva, na sessão an
terior, accrescenta: 

Estas emendas foram 1I0ntem formuladas 
englobadamente . 

Verifico, porém, agora que das quatro 
emendas apresentadas, aI", 2' e 4' consignam 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação, em 2" (liscussão, do projecto do 

Senado n. 3\), ne 1893, dispondo sobr.e ~ Tita· 
Jic~8"ade dos omcios de contador dos JUlZOS do 
Districto Federal. 

São successivamente approvado~ os artigos 
do projecto e este sendo adoptado, passa para. 
3,' discussão. 

D SR. AMERICO LOBO (pela ordem) requer 
tlispensa de intcrsticio para a 3" discussão do 
projecto. 

Consultado, o Senado consente na dis
pensa. 

Seuue-se em discussão unica e é sem de
bate" approvada a redacção das emendas do 
Sena'lo á proposição da Camara dos Depu
tados 11. 43, de 1893, abrindo um credito 
extraoI'!1inario de 1.200:000$ para dar cum
primento á lei n. 120 de 8 de novembro 
de 1892. 

Seguem-se em discussão unica, as emendu I 

do Senado á proposição da Camara dos Depu
tados n. 36, de 1893, fixando a r1espeza do 
Ministerio da Marinha para o exerci cio de 
1894, ás quaes. a mesma camara não pôde 
dar o seu assentlmento. 

auO"mento de vencimentos a fuuccionarios O Sr. Almeida Darret,o- Para 
do'" Conselho Supremo Militar, Cont<l.dol'ia que não se uiga que apresentei emenda sul?
da Guerra e Escola Superior rle Guerra. pre-siva da verba consignada ao secretariO 

O orçamento é destinado unicamente a do Conseltlo Naval, só pelo prazer de faz21' 
fixs,r as despezas para occorrer aos serviços opposiçP',o, venho expor ao Senado a razao 
creadoB por lei, ou pela execução de obras por que o fiz. 
votadas pelo Cungresso. A tabella de 1858, que acompanhou o re-

Os vencimentos dos empregados publicas ue gulamento p8ra o Conselho Nav~l. traz nas 
todos as I'epartições são fixauos por leis es· suas ouservações uma clausula dIzendo que o 
peciaes e por leis organic:ls uas respectivaR secretario (10 Conselho Naval terá, como gra
repartições; e de longa data o regimento UO tificação, mais um terço de seus ven<'imentos 
Senad,l, mesmo no tempo da monarchia, pelo trabalho que desempenha naquella 1'e
estabeleceu a prohibição de modificaI' nas partição. 
leis annuas as de natmeza permanente. E~sa tabeUa, porém. foi revogada por uma 
como são aquellas que fixam os vencimentos outra ue 1891, cuja data não posso precisar 
dos empregadOS de diversas repartições. bem. que elevou os vencimentos de todos os 

Si tivera prestado mais attençi'to ás emen- membros do referido conselho. 
das quando foram apresentadas, teria dei- Ora, todos sabem que, revogada uma ta:
xado de submettel-as ao apoiamento do Se- bella por outra posterior, elevando os venCI
nado. porque s:1o contra~ias ao.art. 1!0 do mentos da primeira. fica esta de nenhum 
regimento; mas. tendo SIUO apOiadas, Julgo e:lf,~ito. 
agora do meu dever chamar a attenção do O secretario do Conselho Naval, entretanto, 
Senado por occasião da votação dessas emen- quer se prevalecer ue uma cl.,ausula da t3:
das. bella antiga.; e eu, para que nao se vote aqUI. 

O Senado resolverá como julgar mais sem se sauer lJue essa tab~lla não está mais 
acertado.. . . em vigor, venlIo fazer a minha declaração em 

São successlvamente rejeitadas l1S emendas tempo. 
dos Sl's. João Neiva aos §§ 2", 3",4" e 5° e do I Em 1873, quando se elevaram os ven.cimen
Sr. Generuso Marques e outros ao § 26,. tos dos olficiaes do exercito, elles tlllham, 

. E' a_propOSição adaptada para. passar a 3' pela tabella, soldo, addieional, forragem, gra-
dlscussao. tificação e eta,pa. 

O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem) r~quer Reformada a t.auella em 1891. na mesm.a 
dispensa. de intersticio para a 3" discusslto da. data em que o fOI a do Cons~l.ho Naval, ret!
proposição. raram-Ihes a forragem addJciOnal. A forra-
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gem de marechal era de 10$ dia rio, e a ad
dicienal de 50$000. Logo, pOrém, que a ta
beIla nova não consignou mais essas vanta
gens, eIles ficaram, ipso facto sem eUas e 
nada tinham que reclamar. ' , 

Hoje estão reduzidos a soldo, gratificação 
e etapa. 

Não sei, pois, como o secretaria do Conselho 
Naval quer se prevalecer de uma clausula 
que já toi exincta com a tabella antiga, que 
desappa~eceu, e que lhe dava mais um terço 
de venc~m~ntos pelo exercicio desse cargo. 

SUbstItmda, como roi, a que vigorava desde 
1858, até o d.ia da decretação de uma outra 
mais vantajosa, nada tem que reclamar o al
ludido secretario. 

A tabella nova não tem mais essa clausula, 
e, portanto, ficou sem effeito tudo que con. 
tinha na an tiga . 

'. O que está em vigor, Sr. presidente, é a 
tabelia moderna, na qual não ha mais obser
vação nem clausula, dando o tal terço de 
vencimentos ao secretario. 

Fica, portanto, provado, que o secrataI'io 
nenhum direito lhe assiste pela tabella nova 
porqu~ epa não lhe dá esse direito, o qual foi 
su~prlmldo da tabelia antiga, que não existe 
maIS. 

Pela tabella antiga, o ordenado do secl'eta
rio era de 4: 000$; pela moderna, é 5: 600$ ; 
logo elie teve um augmento de 1:600$000. 

Supponha.-se mesmo que eUe tem direito a 
um terço mais, entendendo-se que vigora a 
clausulu. .da tabella antiga. Então, o augmen
to deverIa ser ..de um terço, de 4:000$, que é 
1:333$333, e nao um terço de 5:600$ que im
porta em 1:866$666. 

Já vê V. Ex que tive razão por occasião 
de apresentar a emenda em di:lcussão por
quanto, não tendo a tabdla moderna deL:re
tarlo aquella clausula dI antiga, iúso facto se 
comprehellde perfeitamente que o t>ecretario 
do consenho naval não tinha direito de exigir 
essa terça parte de vencimentos. 

Si tivesse tambem, por exemplo, como ma
rechal do exerci to; teria o direito de exigir 
a forragem e addicional que me tiraram pela 
tabella moderna e que existiam pela tabella 
antiga. 

E' preciso, pois, que o Senado tenha bem 
pres!lnte que a tabella antiga. foi revogada e 
que na tabella moderna não existe a clausula 
do augmento da terça parte de vencimentos 
ao secretario do Conselho Naval. E, sendo 
assim, não se póde invocar uma clausula que 
já cahm em desuso, que foi reformada, que 
não existe mais. 

Eis, Sr. presidente, a razão por que apre
sentei a emenda. Apre"ent8i-a coma conscien
cia de que a tabella antiga não está mais em 
vigor. 

O secretario, com o augmento da terça parte 

de vencimentos, que nã,o existe na tabella 
moderna, teria, como se vê do relatorio geral 
do Sr. Vice-Presidente da Republico, venci
mentos maiores do que os do presidente do 
Conselho Naval. 

Já se vê que tinha toda a razão quando 
apresentei a emenda. O Senado pôde appro
vaI-a ou não. Para mim é indifferente que a 
sustente ou rejeite. Nada terei que dizer, 
quanto a isto, porque tenho consciencia de 
haver cumprido o meu rlever, esclarecendo o 
::\enar1o a razão que tive para QPpor-me a esse 
accrescimo de despeza. 

E' o que tinha a dizer. ( Muito bem.) 

o l§r. Mon~eiro de Darros
Sr. presidente, o nobre senador que acabou 
de falIar continúa a laborar no mesmo equi
voco em que se achava, quando apresentou a 
emenda por cuja approvação agora insiste. 

S. Ex. eitá confundindo o ordenado desti
nado ao secretario do conselho naval, quando 
6:lte era emprego distincto e especial, com a 
gratificação destinada a remunerar o au
gmento de tra.balho do membro effectivo civil 
do mesmct conselho, quanrlo elIe, como agora, 
exerce as funcções de secreta.rio. 

E' por isto que S. Ex. traz este argumento 
de tabellas, insistinrlo para que se reprove o 
augmento da gratificação. determinado pelo 
decreto n. 2208 de 22 de julho de 1858. 

A lei n. 874 de 23 de ago:lto de 1856, orga
nisando o conselho naval, creou a respectiva 
secretaria, mas permittiu que o membro civil 
do mesmo conselho pudesse ser ao mesmo 
tempo o secretario, comtanto que, em vez do 
ordenado deste, que foi de 4:000$, só perce
besse mais um terço da sua gratificação como 
membre do conselho, e foi em execução dessa 
lei que o seu regulamento de 1858 accrescen
tou, na tabella respectiva, a observação 2": 
que, quando o secretario, em vez de ser 
estra.nh~ ao conselho na vaI, fosse um membro 
e1fectivo delle, como succede presentemente, 
pagar-se-Ihe hia, em vez do ordenado de 
4:000$, acima marcado, sómente um terço 
mais de seus vencimentos como membro do 
conselho, sem duvida porque assim se faria 
uma economia, ou diminuição de despeza . 

E' eiOte justamente o fim da proposta da 
Camára dos Srs. Deputados, que, harmoni
~arido as disposições da lei organica do conse
lho naval com a do orçamento do anno pas
sado e a de fi. 389 de 13 de junho de 1891, 
estabelec:e o pagamento de mais um terço da 
gratificação respectiva ao membro civil do 
conselh0 navaL por ter eUe de exercer as fun
cçõeii de secretario, cujo ordenado era anteri
ormente o de 4 :000$ e entretanto cessa,sendo 
substituido pelo terço do gratilicação, impor
tando na flJ.uantia de 1:866$666. 
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Diz S. Ex. que a tabella nova reformou a 
antiga e trouxe fiara argumento a aanlogia, 
que quiz achar, entre a tabella dos pagamen
tos aos ofllciaes dn exercito e dos membros do 
conselho na valo 

Labora S. Ex. ainda em engano, porque 
tal analogia não existe; a nova tabella rela
tiva ao conselho n,LVal deve estar sujeita aos 
preeeitos da lei organica deste, e trata ape
nas do auglllento de vencimentos <jos mem
bros desse conselho sem tocar no secretario. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Teve.um~au
gmento de 1 :600$000. 

O SR. MONTEIRO DE BARROS - Os membros 
do conselho naval ti veram o augmento dos 
vencimentos marcados pela tabelln determi
nada no decreto de 13 ue junho de 189l, mas 
não se trata nesse decreto e nem na tabella 
do orden:tuo do secretario, que podia não ser 
membro do conselho uav,d. 

Foi a lei do orçamento do allno passado que 
determinou que o melllllro civil do conselho 
naval, com\) já previa a lei organica deste, 
fos~e tambem secretario e, portanto, que 
nessa hypothese, segundo o regulamento or
ganico já citado, em vez de se fazer a des
peza de 4:000$ com o secretario, despeza que 
assim seria augmentada, se lhe desse apenas 
um terço lie vencimentos, como remuneração 
por nccuffiular esse serviço de secretario. 

O SR. AL~lEIDA BARRETO dà um aparte. 
O SR. MONTEIRO DE BARROS - E' como 

membro civil do conselho navnl, que pércebe 
esse augmento da grati tlcaç:1o Im razão ue UIll 

terço desta, e não como secretario, cujo cargo 
deixa de ser especial e passa a ser· uma at
tribuição do membro civil do referido conse
lho, conforme determina a respectiva lei or
ganica. 

Portan to, não tem razão o nobre senador. 
Estpu, além disto, informado de que o Sr. 

mininistro da marinha, conferencianuo com 11 

com missão de orçamento, da Carnara, reco
nheceu ter havido omissão na tabella da (11'0-
posta uo governo, deste augmento, e dever 
ser elie con~ignauo. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Felizmente sei 
porque foi augmentado. 

O SR. MONTEIRO DE BARROS - A proposta 
do governo, de accordo com a lei do orça
meuto do anno passado e a observação 2" da 
tabella do regulamento de 1858, devia consi
gnar esse angmento. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - A tabella mo
derna não traz a mesma observação da ano 
tiga. 

O SR. MONTEIRO DliJ BARROS - Não traz; 
essa tabella moderna só se refere aos mem
bros e1!ectivos do conselho naval. 

Portanto, tenho toda a razão e estou fun
d~do na autoridade dos membros da commis
são de orçamento da Camara dos Srs. Depu
tados e delib(~ração desta, quando digo que o 
que está!;.em vigor, par't este caso::especial, é 
a tabella de 1858, que manda gratitlcar o 
membro do consolho naval que exercer aS 
funcções de secl'etario. 

A disposição dessa tabella tem um alcance 
economico quando manda qUG as funcções de 
secrehl'io posiiam ser exercidas por um dos 
membros do conselho naval. 

Devo fllzer notar ao Senado que os mem
bros militares do conselho naval não ficam 
prejudicados com esta differença ou accresci
mo, em f,LVor do membro paizano, visto como 
elles recebem o seu soldo, ao passo que o 
membro civil ou paizano só tem o seu simples 
ordenado, (} tem accrescimo de trabalho. por
que, exerce també'm as funcções d<3 secretario, 
que o obrig'l.m a compareci manto diario, 
quando os outl'OS só comparecem em dia de 
sessão. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Todos eUes 
cumpl'em o seu dever. 

O SR. MONTEIRO DE BARROS - Insisto, pois, 
para que seja reprovada a emenda do Senado 
como propõe a Camara dos Srs. Deputados. 

O SR. AMERICO LOBO - Muito bem. 

o Sr. João Neiva-Sr. presidente, 
venho contestar ao honrado relator da com
missão a opinião aventada agora. da tribuna. 
S. Ex:. tem escrupulos em concordar com a 
emenda do meu honrado collega de represen
tação, allegando que está. consignada em uma. 
bbella •.. 

O 5:t. MONTEIRO DE BARROS-No regula
mento de 1858. 

O SR. JoÃo NEIVA ... do regulamento de 
1858, como acaba de dizer S. Ex., a medida 
que sustenta. 

Pergunto aS. Ex.; não se recorda que a 
ConstituÍ\;ão aboliu as accumulações remu
neradas1 

Si V. Ex. me provar o contrario, não terei 
duvida em conr. ,rmar-me com seu parecer. 
Mas si a Constituição aboliu as accumulações 
remuneradas, peço licença. a. V. Ex. para dizer 
que a tabella está. reTogada. 

Respondendo ás razões apresentadas pelo 
honrado collega, senador pela Parahyba., 
V. Ex. teve escrupulos, é verdade; mas esta. 
tabella persiste para sempre, concedendo-se 
gratificação addicional, ainda mesmo que 
decl'etos posteriores tenham revegando esta 
parte 1 Creio que V. Ex. não tem razão. 

Entretanto sujeito á consideração de V.Ex_ 
e do Senado esta minha observação a.ttinente 
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á inconstitucionalidade da medida que h9je 
se quer fazer passar no Senado. 

Como medi'ia de just'ça, ella poderia tel-o 
sido muito antes de votada a Constituição. 

Hoje, porém, não o é; o que nos cumpre, 
pois, fazer 1 Votar a e~enda proposta pelo 
nobre senar10r mesmo por inconstitucional, 
em que pese aos merecimentos do digno func
cionario. 

Não nos é licito consagrar uma accumul
laçã.o remunerada, porque amanhã teremos 
de proceder de modo identico com outros, al
leganrlo a tabella e regulamentos da r3spe
cti va secretaria, 

Voto, portanto, de accordo com a emenda 
do meu collega e amigo e contra a opinião do 
meu honrado collega relator da commi~são. 

o Sr. Monteiro de Darros
Sr, presidente,estou argumentando de boa fé, 
sem querer de modo algum proteger a indivi
duo determinado. 

Nada tenho com esse membro civil do Con
selho Naval, que a lei do orçamento do anno 
~assado (e é por isso que faUo a fa vor) man
dou que exerça tambe'fl as funcções de secre
tario do mesmo conselho, como prevê e per
mitte a lei organica deste. 

S. Ex'. o Sr. s3nador pela Parahyba, lem
bra a disposição constitucional que prollibe 

interpretação meramente litteral, destruir 
este principio, que é até de economia e narla 
tem de antinomico, porque a accumulação 
aqui não é de modo algum prejudicial ao 
serviço publico, sendo antes tendente a me
LhoraI-o e a evitar maior despeza, 

O SR, JOÃo NmrvA-A lei interpretativa Não 
diz isso que V. Ex. está dizendo. 

O SR. MONTEIRO nm BARROS - E tanto mais 
não tenho escrupulo quanto á constituciona
lidade da medida, quando vejo-a vir da 
Camara dos Sra. Deputados sustentada de 
novo, porque o Senado tinha approvado' a 
emenda do Sr. ALmeida Barreto, entretanto, 
a Camara rejeitou essa emenda confirmando 
o taL augmento, não de ordenado, mas de 
uma gratificação ao membro eífectivo civil 
do l;onseLho Naval, pelo augmento do seu 
trabalho e não por accumulação de um outro 
cargo, ou emprego, que, no caso de que se 
trata, fica supprimido. 

Emfim, Sr. presidente, creio que a com· 
missão deve tambem merecer escusa por 
insistir em que se approve o orçamento da 
marinha, sem mais demora, visto a escassez 
do tempo, como allegou no parecer. 

São estas as consi lerações que tinha a fazer; 
o Senado, porém, deliberará conforme enten
der em sua sabedorüt. 

as accumulações... Ninguem mn.ispedinao a palavra encerj';],-se 
O SR. Jol.o NmrvA-Remuneradas como é a discussão, 

essa. 
O SR, MONTEIRO DE BARROS-. , . remunera

das; mas, Sr. presidente, o espirito desta 
determinação constitucional não é prollibir a 
reunião de funcções, mesmo diversas, mas 
compatíveis em um só emprego, ao contrario, 
é evitar accumulação de empre~os distinctos, 
de di:lferentes e3pecies e categorias ... 

O SR, JoÃo NElvA-Tal é o de secretario e 
o de membro do ConselllO Nav.ll ; sã') muito 
distinctos. 

O SR. MONTEIRO DE BARROS- .. , antinomi
caso que não sejam da mesma repartição. 
Ora,o fim desta accumulação, não do cargo 
de secre ario que desapparece, mas, aoS 
deveres deUe, pelo membro civil do Conselho 
Naval, não é beneficiai-o, é antes fazer uma 
economia, evitando, assim, o augmento da 
despeza com o orllenado especialmente de3ti
nado ao se~retario. -

Portanto, não devemos, contrariando o 
espirito, não só da Constituição, como da lei 
do orçamento do anno passado, a que me 
referi e que mmda, tendo em vista a lei 
organica do Conselho Naval. que já previa 
esta possibilidade. ser a funcção (]e secretal'io 
exercirla pelo membro ci viL do mesmo conse
lho, afim justamente de evitar uma despeza: 
não devemos, digo, querer agora, por um,t 

Posta':! a votos, são successivamente rejei
tadas às emendas, visto não terem obtido os 
dous terços dos votos presentes. 

Esta,ndo defini ti vamente approvada a pro
posição, sera. oppurtunamente enviada á san
cção do Sr. Vice-Presidente da Republica. 

SeguQ-se em 3' cUscllssiio, a qual encerra-se 
sem debate, a prop03ição da Camara dos DEl
putados, n. 42, de L893, concedendo reparti
damente a Luiza Guilhermina de Campos e 
Anna Julia de Campos a reversão da parte da, 
pensão de que gosavam, tambem repartida
mente, com sua 1hUeci'la irmã Emília Ade
laide ae Miranda Ribeiro. 

Indo peoceder-se ú votação, verifica-se niio 
haver mais no recinto numero legal para deli
berar, pelo que pr'oc'Ode·se á chamada, dOI! 
Srs.senadres que compll,receram á sessão (40), 
e dei:x:am de responder 08 Srs. Francisco Ma
chado, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
Monteiro de Barros, Q. Bocayu va, Aristides 
Lobo e Rodrigues ALves, que se acham 
em trabalho, urgentes de suas respectivas 
commissõe, ; os Srs. ManoeL Barata e CAileLho 
e Cctmpos, que se retiraram por incoll1moda
dos e os Srs, Amaro Cavalcanti e Americo 
Lobo,que não fizeram declaração alguma. 

A votaç'ão <la proposição fica adiada por 
fulta de q!w1'wn. 
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Seguem·se em 3" discussã;o, á. qual encerra
se sem debate, ficando a votação adiada por 
falta de numero legal, as proposições: 

N. 20, de 1893, concedendo á vinva do des
embargador José Manoel de Freitas uma 
pensão de 3:600$, repartidamente com suas 
filhas; 

N. 26, de 1893, declarando que a graduação 
do posto de tenente-coronel, conferida por 
decreto de 4 de novembro de 1891 ao ma
jor de infantaria Braz Abrantes, hoje tenen
te-coronel eífectivo, deve ser considerada de 
21 de março do mesmo anno. 

O SR_ 2° SECRETARIO lê e vão a imprimir 
para entrarem na ordem dos trabalhos os 
seguintes 

PARECERES 

N. 213 - 18g3 

A's commissões reunidas de constituição e 
de finanças foi presente a proposição da Ca
mara dos Deputados a respeito de terras de
volutas dos estados da União, das quaes trata 
o art. 64 da Constituição. 

E attendendo a que a referida proposição 
vem satisfazer a uma das grandes necessida
des da vida dos estados e evitar difliculdades 
futuras, desde que com as provide'lcias to
madas nenhuma oífensa se faz á Constituição, 
são de parecer as com missões . reunidas .que ~ 
proposiçao de que se trata seja submettJda a 
discussão e a pprovada. 

Sala das commissões. 25 de agosto de 1893 
- F. Machado - .Manoel V:ctorino.- Joã() 
BMbalho. - Rodrigues Alves. - Domingos 
Vicente. - Aristides Lobo. - Monteiro de 
Barros. 

N. 214 - 1893 

A' commissão de justiça e legislação foi 
presente a proposição da Camara dos Deputa
dos que pr~vê sobre o alistame,nto el~itoral' 
nCDmpatibihdades e outras me~ldasattmentes 
ás eleições federaes, e, exammando, com a 
attenção devida, as suas diversas disposições, 
acha-as acceitaveis e algumas mesmo Urgen
tes por interessarem ás proximas eleições. 

Entende, pois, a com missão e é seu pare
cer que a mesma proposição entre na ordem 
dos tl'abalhos e seja adoptada. 

Sala das c:.mmissões, 25 de agosto de 1893. 
- J. L. Coelho e Campos. - Gomensoro. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presi
dente designa para a ordem do dia da sessão 
seguinte: 

I" parte: 
Votação em 3" discussão das proposições 

da Camara dos Deputados: 
N. 42, de 1893, concedendo repartidamente 

a Luiza Guilhermina de Campos e Anna 
Julia de Campos a reversão da parte da 
pensão de q"e gozavam, tambem repartida
mente, com sua fallecida irmã Emilia Ade
laide de Miranda Ribeiro; 

N. 20, de 1893, concedendo á viuva do 
desembargador José Manoel de Freitas uma 
pensão de 3:600$, repartidamente com suas 
filhas; 

N. 26, de 1893, declarando que a gradu
ação do posto de tenente-coronel, conferida 
por decreto de 4 de novembro de 1891 ao 
major de infantaria Braz Abrantes, hoje te
nente-coronel, deve ser considerada de 21 de 
março do mesmo anno ; 

Discussão unica do parecer das commissões 
reunidas de constituição, poderes e diploma
cia, n. 203, sobre a mensagem em que o 
Presidente da Republica solicita licença para 
ser processado o senador almirante reforma
do Eduardo Wandenkolk; 

2' parte, ás 2 1(2 horas da tarJe ou antes: 
3' discussiLo da proposição da Camara dos 

Deputados, n. 60, de 1893, que fixa a despe
za do Ministerio da Guerra para o exerci cio 
de 1894; 

3" discussão do projecto do Senado, n. 39, 
de 1893, dispondo sobre a vitaliciedade dos 
officios de contador dos juizos do Districto 
Federal; 

Discussão unica das emendas da Camara. 
dos Deputados ao projecto do Senado, n. 12, 
de 1891, definindo os direitos sobre liber
dade de cultos a que se refere o § 3° do 
art. 72 da Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 2 1(4 horas da 
tarde. 
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90a sessão em 26 de agosto de 1893 
Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 

('!)ice.presidente) 

SUMMARIO-Chamada-Leitllra da acta-EXPRDIJ<NTE 
- Pareceres-Requerimento do Sr. Saldanha Marinho 
- Observações do Sr. pre,idente - Votação - ia 
PARTE DA ORDE\! Do DI\ -Votação das proposições 
os. 42, 20 e 25 de 1893 - Discussão unica do parerer 
n. 203, de 1893 - Discursos dos Srs. João Neiva e 
Q. Bocayuva - Requerimento do Sr. Q. Bocayuva
Observações do Sr. presidente - Votação - Decla
ração do Sr. Aquilino do Arnaral- Discurso do Sr. 
Ruy Barbosa - Emendas-Observações do Sr. presi
dente. 

Ao meio-dia comparecem 34 Srs. senadores, 
a. saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Francisco Machado, Joaquim 
Sarmento, Nina Ribeiro, Manoel Barata, 
Cunha Junior, Gomensoro, Catunda, João 
Cordeiro, José Bernardo, Amaro Ca. val
canti, Almeida Barreto, João Neiva, Fir
mino da Silveira, Joaquim Pernambuco, 
Messias de Gusmão, Coelho e Campos, Ruy 
Barbosa, Manoel Victorino, Domingos Vi
cente, Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, 
Braz Carneiro, Aristides Lobo, Saldanha Mari
nho, C. Ottoni, Americo Lobo, Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Santos Andrade, Gene
roso Marques e Raulino Rorn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em di~cussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs Cruz, Coelho Rodrigues, Gaspar Drum
mond, Rosa Junior, Virgílio Damasio, Laper, 
Rodrigues Alves, Silva Canedo, Joaquim Mur
tinho e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Thomaz Cruz. Souza 
Coelho, Elyseu Martins, E. Wandenkolk, 
Joaquim Felicio, U. do Amaral, Pinheiro 
Machado e Julio Frota; e sem causa parti
cipada os Srs. Oliveira Galvão. João Barbalho, 
Campos Salles, Joaquim de Souza, Pinheiro 
. Guedes, Ramiro Barcellos e Esteves Junior. 

O SR. 2" SECRETARIO (servindo. de 1") dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Tres do l° secretario da Camara dos Depu

tados, datados de 24 do corrente, remettendo 
as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 70 -1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada á viuva do 

capitão Fernando Carlos de Menezes, 2° offieial 

da Contatloria Geral da Guerra, D. lrlalina 
Alice de Menezes, a quantia de 1:5)0$ que 
recebeu seu lI.narlo marido, da Fazenda 
Nacional, a titulo rle a.rleantamento para tra
tamento da molestia de que succumbiu ; 
revogarlas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputarlos, 24 de agosto de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presictente.
Antonio A:oeredo, I ° secretario. - Thomaz 
Delfin?, servinrlo rle 2" secretario.-A's com
missões de marinha e guerra. 

N. 71 - 1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l." Fica concerliila a D. Elisa Augusta 

rIa Silveira Galvão, viuva!lo capitão do 
exercito Cicero r1e Brito Galvão, rf'partida
mente com seus tres filhos, uma pensão de 80$ 
mensaes. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara (lOS Deputarlos, 24 (1e agosto de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presi·1ente.
Altwnio Azeredo, lo secretarie.-Thoma:o Del
fino, servindo de2° secretario.-A' commissão 
cte finanças. 

N. 72 - 1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado 

a conceder a Francisco Paulino !le Fi
gueiredo, 2° escripturario !la extincta The
souraria Ile Fazenda (la Parahyba do Norte, 
a'Mino á Alfandega do mesmo estarlo, um 
anno de licença, com ordenarlo, para tratar de 
sua saude, onde lhe convier. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em con
trario . 

Camara ctos Deputarlos, 24 de agosto de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presidente.
Antunio Azeredo, losecretario.-Thomaz Del
fino, servindo de 2°secretario.-A' commissão 
de finanças. 

Outro rIo 1 ° secretario da mesma camara, 
(latado ele 25 do corrente, communicando 
que, tendo sido approvadas as emesdas do 
Senado á proposição f1aquella camara. que 
rege o processo ela eleição de Presirlente e 
Vice-Presidente da Republica, foram' remet
tictos os autographos da referi,la proposi
ção á sancção presidencial.-Inteirado, ar
chive-se. 

Do governador do estarIo de Santa Catha
rina, datado de 14 do corrente, remettendo 
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dous exemplares da collecção de leis promul
garlae pela assembléa legislativa daquelle 
estarlo.-Accuse-se o recebimento, agradecendo 
e a,rchi ve-se . 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 2» lê e 
vão a imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos, os seguintes 

PARECERES 

N. 214-1893 

A' commissão de marinha e guerra foi pre
sente a proposição n. 52 de 189::1. da Camara 
dos Deputados, attendendo á reclamação do 
general reformado Joaquim Antonio Xavier 
do Valle. 

Este general, que serve á patria ha mais 
de 50 annos, reclama contra a reforma com
pUlsoria no posto de brigadeiro graduarlo, 
quando, por sua antiguidarle, pelos serviços 
prestarlos, principalmente rlurante a guerra 
do Paraguay, devera ser no posto de gene
ral de brigada. com as vantagens do decreto 
de 17 fle outubro de 1891. 

Os documentos com que instruiu a sua pe
tição lhe são favoraveis. A repartição do aJu
dante general, chamada a informar, o é 
tambem. 

A CamaradosDeputados reconheu o direito 
do peticionario, votando a proposição. 

.A commissão de marinha e guerra, tenclo 
compulsado todos 08 documentos,e,a.ttendendo 
á relevancia dos servi~os prestados em tão 
largo periodo, é de parecer que a proposi~ão 
entre na ordem dos trabalhos e seja appr'o
vada.. 

Sala das commissões, 24 de agosto 1893.
F. M. d" Ounha Junior, relator.-Joaquim 
Sarmento.- João NlJiva, vencido. - Santos 
Andrade. 

A commissão de finanças concorcla com o 
parecer supra.-Amarll Cavalcanti.- Mon
teiro de Barros.-Saldanha Marinho.-Do
mingos Vicente .-Q. Bocayuva. 

N.215-1893 

A' commissão de marinha e guerra foi pre
sente a prosição n. 65 de 1893,da Camara das 
Deputados, mandando empregar os officiaes e 
praças do exercito no estudo e construcçãoda 
estrarla de ferro de Catalão a Cuyabá, pas
sando por Goyaz. 

A medida contida na proposição é de utili
dade para o exercito, por ampliar o campo 
dos estudos necessarios ás necessidades reaes 
dos exercitos conveni.entemente organisados, 
nas circumstancias actuaesem que as opera 
çoos de guerra exigem frequentemente conhe-

nNADO 15 - V. IV 

cimentos especiaes das trabalhos referentes ás 
vias ferreas, telegraphos, etc. 

Nestas condições, folga a commissão em 
aconselhar que a proposição seja submettida 
a debate e convertida em lei. 

Sala pas sessões, 25 de agosto de 1893.
João Neiva.- Joaquim Sarmento.- CUl1.ha 
Junior. 

PARECER N. 216 - 1893 

Foi presente á commissão de finanças do Se
nado, afim de que elia sobre o assumpto 
emittisse parecer, a proposição da Camara dos 
Srs. Deputados que dispõe acerca do decreto 
n. 1167, de 17 de dezembro de 1892, e dá pro
videncias relativas ás emissões bancarias. 

Pela fatalidade de causas complexas, cuja 
origem e acção dt.ixa a commissão de exami
nar, tem sido sempre submettido ao estudo e 
apreciação do senado o grave, intrincado e 
melindroso problemada reorganisação dos ba.n 
cos emissores e da valorisação do meio circu
lante, nos ultimos dias dos seus trabalhos, em 
quatro sessões successivas, incluindo a extra
ordinaria, e sob a pressão não só da urgen
cia do momento como rlo concurso de interes
ses e concessões colhidas do Poder Executivo 
e do voto da. outra camara, que restringem 
consi'leravelmente a liberdade desta casa, e 
limitam a sua collaboração eft'ectivamente 
responsavel a pouco aUiilpiciosa alternativa de 
ou nada. fazer, ou inevitavelmente se confor
mar com aquillo mesmo que elIa considera 
inefficaz ou incompleto. 

E' o que tem ~uccedido desde novembro de 
1891: ainda o anno passado recusou o Senado 
uma prorogação para discutir e resolver o 
assumpto. Essa resolução, contra a qual pro
testar\l.m muitos dos seus honrados membros, 
e da qual se prevaleceu o Poder Executivo, 
como uma das razões para funrlamentar o de
creto de 17 de r1ezembro, foi entretanto dita
da pela convicção que nutria a maioria dos 
senadores de que o projecto que a camara., vo
tara não resolvia a crise, nem remediava a 
apparente escassez de numerario, nem res
taurava os creditos do instituto emissor, nem 
ampliava os seus recursos reaes, nem influia 
efficazmente no valor cambial do meio circu
lante; produzindo, apenas. uma. alta epheme
ra, puro expediente de bolsa, na cotação dso 
titulos do banco. 

Aquelle projecto não satisfa.zia siquer 
aos seus proprios autores; e o ministro e 
secretario das finanças, que melhor devia co
nhecer os recursos de que podiam flispor os 
ba.ncos e o Theaouro para solução do problema.. 
que havia manrladoproceder a um inquerito 
sobre o estad0 daqueUes, que desse inquerito 
deixou sempre transparecer as mais graves e 
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apprehensivas conclusões, que oscUlara entre rentemente reviveu em toda a plenitUde as 
medidas evidentemente antagonicas, trans- idoos que havia sustentarlo o anno pa~sado. 
formando a sua iniciativa, e até as suas opi- A Camara, porém, approvou evidenteinente 
niões no modo de encarar a questão, que o acto de 17 de dezembro, introduzindo-lhe 
nenhuma confiança assegurava ás disposições todavia emendas que melhor assegurassem 
votarlas, dava ao Sena4o, que aliás por inter- os interesses e o credito da n1J,Çâ.o. 
medio de sua mesa. e em uma indicação vo- A situação do Sena.do é, pois, nestes ulti
tada havia solicitado a opinião indispensavel mos momentos da actual sessão legislativa, a 
do governo, a demonstração de que nenhum seguinte: ou approva a proposição que veiu 
dos dous poderes estava preparado, por um da outra casa, ou mantem sem existencia 
estudo serio e reflectido é pela adopção de legal o unico lDstituto emissor do paiz a cuja 
medidas pratica e positivamente etflcazes, administração e credito está confiar1o o meio 
para decidir do difficil e momentoso assum- unico de troca, o valor da unica moeda na-
pto. cional. . 

O Senado, pois, recusando a respo~bili- Nestas condições o Senado não tem nenhu-
dadeda, sua coUaboração á passagem do pro- ma liberdade de acção: o que está ahi, bom 
jacto de lei, com que o anno. passado a Co.- ou máo, precisa de ser a pprovado. 
mara pretendia resolver a crise, não propor- Eis a contingencia em que nos achamos: 
cionou ao Poder Executivo fundamentos para não é o momento para questões doutrinarias 
o seu acto dietatorial, apenas ariiou a solução e. muito meaos para retaliações, desdobrando 
de uma questão que os interesses. e as pai- o sudario de erros e abusos que repro<j.uzi
XÕ9S no momento agitavam e que não por1.ia ram em noB.."8.S instituições de credito a. co
ser nRAlueUa eccasião bem assentada,como não nhecida historía de todas as crises semelhan
foi ainna mais tarde quando aliás difH.culda- tes nos paizes do novo e velho mundo. Não 
des 1l11e existiam durante os ultimos dias da é ainda occasião de apurar as responsabili
sessão, puderam ser vencidas; e desappareci- dades: o mal que se fez, está feito: os dam
das as resisteneias á fusão eUa pôde reali- nos causados é mister reparar como si fos
sar-se. sem o producto de um terremoto, de· uma 

Cumpre assignallU' uma oecurrencia de inundação, em summa de qualquer calami
valor, colhida naauelles debates: a corrente dade publica. Fique a I<\xperiencia. 
já bastante volUIlÍosa da opinião que r~la- Quanto ás emprezas e instituições que se 
mava a medida radical da encampação e o quer amparar e proteger á custa de novos 
resgate progressivo, como alvitres inadia- sacrificios, convem attender que nenhuma 
veis, atlni de evitar maiores males futuros, vantagem existe em prolongar a agonia de 
e definir immediatamente uma. responsabi- organismos fatal e naturalmente condemna-
1id!Lde que todos previam e cujo alcance con- dos á. morte. Neste trabalho de reparação só 
Tinha limitar, foi o elemento que forçou na viverá o que realmente puder viver. Não ha 
outra casa legislativa os sustentadores da re- sacrificios, nem expedientes, por mais enge
organisação do Banco na Republica a transi- nhosos que sejam,que restituam o e:r:edito e a 
girem tanto e por tal modo que annullaram confiança ás instituições que definitivamente 
com as emendas votarias o plano primitivo, e o tiverem perdido, ou que forem incapazes 
que igualmente influiu no espirito de muitos de reconquistal-o. 
senadores, manifestl;!.mente aneptos da en- A commissão de finanças folga em reco
campação, 8. não discutirem siquer a propo- nheeer que o novo instituto emissor oft'ereee, 
sição ria outra Camara. quanto ao seu pessoal dirigente, as melhores 

O decreto dj:l 17 de dezembro, que não se garantias de idoneidade e de confiança, não 
inspirou na opinião de nenhum dos lados julga, porém, que as medidas adoptadas pos
das duas casas legislativas, que nem adoptou sam ·libertar o Thesouro e o banco da penosa 
a reorganísação do antigo Banco da Republica, situação que lhes foi legada, em que ambos 
nem assumiu a resvonsa.bilidade t'ra1l.ca da se acha.m collocados, que sacrifica os inte
encampação, é um próducto hybrido, obra resses reaes dos dous, não sendo facil resti
excluslvarlo Executivo, e este para promul- tuir a cada um a precisa indepenile:ncia, 
ga.l-o não JIOnia prevalecer-se da omis&ão le- afim de que melhor pudessem collaborar 
gislativa, perfeitamente justificada, maxime na restaur~ão do credito publico e parti-
danrle-se a circumstancia de que quando ella cular. . 
oocorreu, o minstro que referendou aqpelle Não entra a commissão no estudo detalha
aeto se fizera solidario com a commissao de do rias disposições da proposião, não SEI pro
fazenda da Camara dos Srs Deputados e a.c- põe a alteral-as; si o fizesse, seria para uma 
~itara a encampação como jIletfirla salvadora.. transformação rarlical, que as cir~stancias 

Sujeito na presente sessão á outra casa, já mencionarlas não lhe permittem. 
o al).udido decreto, foi elle repellidopela mes- Alguns dos membros da commissão man
macopuaissio de fazenda que digna e cohe- teem coherentemente aBsuasidéas conhecidas 
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de encampaçã.o, resgate gradual, e contra- additamento que fez a Camara dosSrs. De
rias á creação e sustentação dos bancos do putados, ao decreto de 17 de dezembro, ra
Estado. Acredit m que desde que o governo zões bastante poderosas que a levem a propor 
decretou e mantem o curso forçado, desde a rejeição de taes modificações. Não julga 
que ,abusivamente dispoz e quer dispor de que o <"ecreto por si, ou com as alterações 
um deposito, que lhe foi confiado, o lastro que na outra casa procuraram introduzir e 
metallico das emissões, contrahiu para 'com que lá rejeitadas, por acaso revi vem. IlP ~9-
o emissor e o portador da nota a responsabi- nado. melhor se conforme com as eXlgencIas 
lidade real. effectiva, do seu pagamento: a. da occasião; e mais sabia.mente corrija a de
encampação já é, pois, um facto, disfarcem- ficiencia ou improficuidade de qualquer das 
no oomo quizerem, só lhe falta a exteriori- medidas adoptadas. 
dade, cuja ausencia prejudica os seus bons Attendendo, pois, ás considerações expostas, 
effeitos, da substituição do bilhete bancario é de parecer a commissão de :finanças que seja. 
pela nota da União. Aquelles mesmos que a acceita e approvada pelo Senado a proposição 
ella se oppunham são os que hoje aconse- da Camara que dispõe acerca do decreto de 
lhlllm que o governo àisponha da ultima li- 17 de àezembro de la92, e dá providencias 
bra dO lastro metallico e affirmam que é iIluso- sobre as emissães ba'1carias. 
ria a pretenção de restaural-o, porque a situa-. Sala das commissões do Senado, 23 de agos· 
ção é claramente esta: a unica e exclusiva to de 1893.-Manoel Victorino.-Domingos Vi· 
garantia das notas emittidas é-o credito pu· cente.-Rodrigues AZ"es.-Joi!o Barbalho (pela 
blico. Nem podia ser de outro medo desde que conclusão em vista de alguns dos f'Q.ndamen· 
o go"erno se constituiu devedor para. o por- tos do parecer).- Monteiro de Barros.- A. 
tador da nota, dispondo do valor em especie ea"aZcanti (com restricçãoem voto separado). 
que em qualquer tempo de"ia sa.tisfazer ao -Q. Bocayu"a (com restricções). 
seu pagamenta. 

Qúanto ao resgate gradual, logo que elIe 
se faz mister como um dos meios mais effica· 

Voto separado 

zes de valorisar o meio circulante, não se Tendo divergido dos coUegas da commissão 
comprehende que essa operação seja confiada de finanças, quanto á. conclusão do parecer 
aos que não teem interesse immediato em re- que adopta, sem altera.ção, a proposição da 
stringir a circulação bancaria, pelo contrdrio Camara dos Deputados. relativa ao decreto 
sempre desejaram amplial·a; e que na mes· n. 1167, de 17 de dezembro de 1892, cumpre 
ma lei em que se providencia para esse res- dizer ao Senado quaes os fundamentos do 
gate, ereem-se novas emissões de papel, sob a nosso voto separado nessa questão de tamanha 
fól'lXla de bonus, e consigne-se uma disposição ponderação e alcance para os interesses pu
que faculta ao go"erno emittir o dobro da- blicos e particulares do paiz. 
quillo que lhe permittia, em circumstancias Não pomos duvida em declarar que, si nos 
especiaes, a lei de 29 de maio de 1875. fosse dada a iniciativa de uma reforma-mo-

As ligações mantidas entre o Thesouro e o netaria-financeira-qual se teve em mente 
banco, os compromissos impostos áquelle, a com a promulgação do alludido decreto, por 
tutella a que este fica sujeito, constituem avi- certo, não teriamos adoptado, de praferencia., 
dentemente um modus "i"endi que os apuros mesmo nas condições difficeis que lhe ser
do Illomento impõem, porém de que ambos pro- viram de considerandos, aqueUa que neUe se 
cura.rão desembaraçar-se logo que melhorem contém. Mas, y,ma vez promulgada esta, e da. 
as suas condições. Entrassem os dous em um sua execução 'tendo provindo uma complexi
regimen de sã e escrupulosa administração, dade 'de relações Novas COIP. effeitos j~~ldicos e 
pudessem liquidar os seus compromissos, me· financeiros que não podemos mais nuuincarou 
lhorar as suas operações, ampliar e assegu- desattender, é de boa razão cooperar, agora. 
rar a boa applicação dos seus recursos, nem a ou opportunamente, para a. sua correcção e 
encampação, nem a recusa de quaesquer {a. melhoramento e jàmais para empecar ou con· 
vores ou priyilegios da União lhes causaria trariar a efficacia de suas medidas e intuitos. 
receio. Emq~antG, porém, o credito da União Não se ignora que o Poder Exeeutivo, 8.(} 

estiver vinculado ao cedito d. banco, emquan- decretar a reforma bancaria. de 17 de de
to qualquer' dos dous, não me4indo os seus zembro, visara, além do mais, ao plano mani
recursos, se mantiver no terreno das despezas fest8 de, por um lado, salvagUardar, ~uanto 
desordenadas ou das o.Jl6rações perigosas, se· possivel, os interesses do Thesouro pu~hco, no 
rio ambos companheIros dessa grilheta. que que diz respeito á materia. de lastros ban
com o ser de ouro, não os deixa de fazer carios, confiados ao mesmo Thesouro ; e por 
menos criminosos do mesmo attentado ás leis outro, regularisar e uniformisar as emissões 
da sciencia. e da liberda.de. diversas e a sua garantia, por intermedio de 

, A commissão de finanças não deseobre, nos um grl\nde estabelecimento de credito, o qual, 
argumentos dos que se oppoem ás emendas e pelo valor de seu privilegio exclusivo, pela 
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fisca.lisação immedi!'l-ta. do governo e o apoio 
o.fIlClal deste, contrlbwsse, de maneira efllcaz 
par~ maior acceitação e consequente valori: 
saçao do papel bancario circulante. Não é 
preciso dizer que a realisação dos fins ou 
vantagens esperadas ficava dependente dos 
meios e modos excogitados pelo Poder Ex
ecutivo, nas disposições principaes da reforma 
feita. 

dos, um de cuja fusão resultou o estabeleci
mento actual. 

Si a nossa interpreta~ão conclusiva não é 
a verdadeira. então seria de maIOr vantagem 
para o Thesouro, não indemnisal-os; mas 
que se reconhecesse aos taes- bancos o direito 
de usarem da sua faculdade emissora nos ter
mos de seus privilegios. 

No emtanto, foi justamente o resultado pre
visto de taes disposições que fõra prejudicado 
pOI" algumas das ementlas da Camara dos Outra emenda" que igualmente impugná
Deputados; e é por 'isso que. tendo, deixd.do mos, e, desta vez, sem admittir transacção 
de acceital-as com a maioria da commissão rie possivel, é a que constitue o art. 6· da pro
finanças do Senado, vimos sujeitar-nos, nesta. posição da Camara. dos Deputados. manriando 
parLe, á deliberação commum do mesmo Se- «conservar o lastro metallico existente e o 
nado. de apolices; e logo que melhore a situação 

Não está em nosso pensamento dillcutir a financeira, o governo providencie quanto á 
pJ;'o.posição.vinda da Camara dos Deputados, integralisação do lastro metallico na razão de 
no seu cODiuncto, o que nos levaria talvez á 50 % da emissão.» 
apres.entaçao de .um substitutivo completo; O disposto neste artigo destroe, como é evi
ape~sfaremos ligeiras ,considerações sobre dente, a base fundamental sobre que fora 
as emendas que nos parecem prejudiciaes aos construido. o plano financeiro da reforma « a 
fins da reforma, addicionando, ao mesmo conversão total dos diversos lastros de garan
tempo, certas correcções que, á primeira tia em apolices de um só typo da divida pu
vista, se apresentam necessarias. blica nacional », e não precisamos relembrar 

A primeira emenda da, Camara, que imyd- que este intuito capital do decreto de 17 de 
gnam0s, em favor do Thesouro, é a que faz dezembro teve e tem dupla razão. dê ser nas 
oqj~ctp fio art. 5°, dispo~ição não prevista no circumstancias:-deuma párte,a conveniencia 
de,<íJ;'eto de 17 de dezembro, e pela qual «é o manifesta de uniformisar os fundos de garan
governo autorisado a entrar em accordo com tia das emissões, condição de credito para 
o.s diversos bancos emissores para a transfe- estas, os quaes são, até agora, diversos em 
rencia de suas emissões e respectivos lastros qualidades e qHantidades, mas que assim não 
D,Ç>. sentido de indemnisal-os, etc. etc »; _ ~ deviam continuar, uma vez que taes emis
mais: que a «indemnisação será baseada sões passavam á responsabilidade de um 
so.bre os juros das apolices depositadas, quando emissor unico; de outra parte, a necessidade 
C9nstituidos nesta especie de lastrQs, ou sobre inadiavel de liquidar a situação do Thesouro. 
os juros das apolices substitutivas do encaixe Federal, em relação aos lastros metallicos dos 
metallico, duraI\te o prazo de seus privi- bh.ncos, recebidos pelo mesmo, á conta de de-
Iegios ». positos. 

O disposto neste art. 50, creando encargo Ora, estes deviam ser na importancia de 
não pequeno pará as circumstancias actuaes 95.850:528$393, dos quaes sabe-se ofllcialmente 
do Thesouro, reconhece, em nossa opinião, um só restar a quantia de 12.903:758$392; donde 
direito nOllo aos diversos bantos emissores, o encargo immediato para o Thesouro de ad
existentes em numero de sei~, aliás em mani- quirir a somma de 82.946:770$000 para prefa
festa cont'raposição do art. 40 do decreto n. zer o total do lastro que o art. 6° diz: «E' 
UM de 7 de dezembro de 1890; porquanto conservado, etc , etc.» 
ao § l0 deste artigo ficou estabelecido:« Os Ainda mais: segundo o mesmo artigo, o 
bancos que não satisfizerem a clausula prece- lastro existente deve ser augmentado na ra
dente (completar as suas emi'sões no prazo im- zão de 50 °I. da emissão total dos bancos; e 
proroga1Jel de dous annos) decahirão do di_como esta é de 346.115:960$, segue-se, que a 
reito de emittir, encorporando-se este com importancia metallica, pela qual fica. o The
todos os privilegios correspondentes ao Banco liOurO obrigado a responder, como deposito, 
da Republica dos Estados Unidos do Brazi!.» sobe á quantia de 173.057:980$000. 
E agora não é mister accrescentar que, ao ser Mas perguntamos: sabidas as nossas condi
promulgado o decreto de 17 de dezembro, os ções, economicas e financeiras do presente 
alludidos bancos já. haviam decahido desse di- isso é legislar com intuito de e1HcaClia, ou é 

. mito, que (;) art. 5° parece qnerer validar; e' articular, inutilmente, contra a verdade, co
{j,U6~ conseguintemente, já. se achavam todos nhp,cida por tal, mandando-se conservaI' o que 
aa.p~yilegios, re~tivos, incorporados no 80- se sa.benão existir, ou mandando-se adquirir 
b~to ~ da. ~blic8. dos Esta.os Uni- aquillo q\\e excede á possibilidade pratica ~ I 
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Si um espirito de opposição à o,!'trance(não 
acreditamos que tal fosse a razao de ser do 
art. 6") procurasse um meio efflcaz de emba
raçar a acção financeira do actnal gove~o, 
nenhum outro seria, certamente, prefetlvel 
a. esse,que obriga o Thesouro publico a adqui
rir, pelo cambio do ~ia,. a somma oe our.o 
precisa para reconstitUir os lastros metalh
cos na maneira inoicada ... 

Mas ainda quando o disposto no art. 6° 
não fo~se ou uma inutilidade na pratica, ou 
um grande mal contra o Thes0l1:ro,~elle não 
devêra subsistir, pela sua defiClenCla na ex
ecução. 

Encartado, com foi, ao meio das disposições 
do decreto de 17 de dezembro, que obedecia a 
um oontexto estudado, o art. 6° não corre
sponde ás disposições dos arts. 7° e 8°, que se 
lhe seguem os quaes, no decreto, se referiam 
e complet~vam á ,medida do ~rt: 4°, que 
aquelle veiu, em ma hora, substitUIr. 

Além disto, admittindo-se, por hypo~hese, 
a disposição que combatemos, eUa preClsava, 
ao menos, de duas outras complementares: 
-uma, estabelecenrlo o .modo de dispor ou 
liquidar o lastro de apohces, que se ~anda 
subsistir, conjunctamente com o metalhco,
no caso de I!onversibilidarle das notas banca
rias circulantes ;-outra, oeclaranoo os meios 
(e á conta de quem) para ser a~quirida a 
differença maior do lastro metalhco, que se 
mandou conservar ou augmcntar. 

Corre por conta do Thesouro - elevar a 
50 °/0 a garantia da emissão, uma bagatella 
de cerca de 78.000:000$ I, ~ Ou corre por conta 
do novo banco, a titulo de beneficio de inven
tario tratando-se de emissões já feitas, que 
não 'lhe aproveitaram, e cujos encargos as-
sume ~ . 

E' de ver, que não basta declarar na lei a. 
pretenção de conservar ou de augmentar o 
ouro existente no Thesouro, para que este 
nos beneficie com a sua constante presença; 
é indispensavel um meio efficaz para ambos 
os casos. 

Quanto a nós, em vez da inopportunidade 
-o menos que se póde dizer-elo disposto no 
art. 6" é preferivel a verdade das cousas, 
come ~llas são; e é, por isso, que não duvi
damos affirmar que, nas actuaes conrlições 
financeiras da Republica,-a melhor garantia, 
ou a unica garantia que temos para dar ás 
emissões bancarias circulantes, é a de titulos 
do credito publico, representando o valor das 
mesmas em oeposito no Thesouro, ate que 
possamos alcançar situaçãoprospe~a.' .em a 
qual seja, licito cuidar da conversibilIdade 
metallica. , 

Fóra deste meio, que não é novo nem ori
ginario do paiz,mas o exemplo de outros 
novos, aliás comprovado por excellentes re-

sultados,-nada sabemos agOra. 9uggerir,c6bt a 
capacida'de de uma solução para0 momentb. 

E' pois, nesta persuasão, que tambem olfe-
recemos, como substitutivo ao art. f}e da 
proposição da Camara dos Deputados, a emen
da que adeante se encontra. 

Na justificação desta seria-nos f Mil entrp.r 
na apreciação de outras questões COD1l.Xà.S, 
que se prendem á ~~teri~, ger~ ou especial, 
da referida proposlçaO; nao coIlvmdo, porém. 
tornar prolixa. demais a exposição do n08S!J 
voto -vamos terminal-a,apresentando á dali
bera~o do Senado as seguintes emendas: 

lá-Seja substituido o art. 2° da proposição 
por este: «E' approvada a fuB!í-0 rea.liB&da 
por maioria de votos nM respectivas 818e~
bléas de accionistas do Banco da Republioa. 
dos Estados Unidos do Brazil oom o Banco do 
Brazil, constituindo o novo Instituto,-Banco 
da Republica do Brazil.:. 

2·-Supprima·se o art. 5° em todas ta suas 
partes. 

3'- O art. 6° sejasubstituido Jlor este: . 
«Todo o lastro dos bancos effilssores, eXl!~

tente em ouro ou em apolices, será oonverti
do em apolices de capital e juro-ouro, do 
va.lor nominal de 1: 000$ cada uma, Q ven
cendo os juros de 4%

, a.o anuo, pagos semes
tralmente. 

O ouro será. calculado ao cambio do dia.. da. 
conversão, e as apolices, pelo seu valor no
minal.» 

4a-A ultima parte do art. 8° seja assim 
substituida: «Coberta a differença, o Thesoilro 
cessará o pagamento dos juros; e g,ua.ndo 
for decretada e se verifique a. conversi1o me
tallica (art. 14), o governo restituirá ao ban
co somma. em especie metallica, cor~espo}l
dente ao respectivo fundo de gara.ntla, dis
pondo para esse fim do numerO de apolices 
necessarias, e annullando as excedelltes. » 

5a-No § 2° rio art. 10. depois da palaua.
presidente. accrescente-se ou quem el~e desi
gnar ; no § 3° do mesmo arti~o subatItuà-se 
a pa.la vra-semestraes, por-trlmensaes; e no 
§ 4°, igualmente, a palavra-semestraJ.. por 
-trimensal. 

6>-0 art. 11 seja redigido assim: «A emis
são dos bonus é destinada especialmente a 
auxiliar emprezas industriaes de qualquer 
natureza, exístentes em boas condições de cre
dito e desenvolvimento; sendo um terço da 
emissão para as emprezas fundarlas e func
cionando na Capital Federal, e os dous terços 
restantes para as que tenham l ou não, a s~a. 
séde na. Capital Federal, estejam estabe!eCl
das e funccionando nos estados da Republica.,» 

7a-No art. 12 substituam-se a.s palavras 
-caixas filiaes. por-agencias. 

Sala do Senado 26 de agosto de 1893.-A. 
Cavalcanti. -SIJ,~dal1ha Marinho. 
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o SR.SAIJ>ANHA M.uuNBo (pela ord~m) pede 
que ~a dado para ordem do dia de amanhã 
o pro jacto n. 38, liIobre exames de prepara
tortos. 

o Sr. Pre.ldenle diz que o pro· 
,jacto está. pendente do parecer da commissão 
de instrucçio, á qual foi a1l'ecto, e não ha 15 
dias ainda que foi-lhe enviado o projecto. 

O SIt.. SALDANHA MARINHO (pela ordem) re
quer que seja consultada a casa, se consente 
que,independente de parecer.seja dado o pro
jacto para. ordem do dia. 

O Sr. Pre.ldenf.e informa que o 
projecto a que se refere o nobre senador, foi 
approvado em sessão do àia 16 do corrente, 
em I- discussão, e na fôrma do regimento, 
en-via.ào á commissão de instrucção publica. 
Não ha, portanto,l5 dias que o projecto foi á 
commissão. 

O art. 95 ào regimento diz o seguinte (lê) : 
« As proposições ou projectos sujeitos a 

exame d808 commiBSÕes e quaesquer outros 
asmmptos . depenàentes de parecer, poderão 
ser dailos para. ordem do dia : 
- li, a requerimento de qualquer senaàor, 
sem àiscussão, si vencer a urgencia àa ma· 
teria ou àeixarem as commissões de apresen
tar os pareceres no prazo de 15 dias.:. 

Vae se proceder á votação do requeri
mento. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DAORDEM DO DIA 

Votação em 3" discussão da. proposição n. 
42,' de 1893, conceàendo repartidamente a 
Luiz&. Guilhermina de Campos e Anna Juli!l. 
de Campos a reversão da. parte da pensão àe 
que gozavam, tambem repartiàamente, com 
sua fallecida irmã Emília Adelaide de Miran· 
da Ribeiro. 

Vota·se em escrutinio secreto e é approvada 
por 20 votos contra 15 e l!endo adoptada vae 
ser submettida á. sa.ncção do Sr. Vice·Presi
dente da Republica. 

Votação em 3- discussão da proposição da 
Camara dos Deputados n. 20, de 1893, conce
dendo á viuva do desembargador José Ma
noel de Freitas uma pensão de 3:600$, reparo 
tidamente com suas filhas. 

Vota·se e é rejeitada por 20 votos contra 
16 e vae ser devolvida áquella camara, com 
a communicação rio occorriào. 

Votação em 3" àiscussão da proposição da 
Camara àos Deputaàos, n. 26, àe 1893, decla· 
rando que a grarluação do posto de tenente· 
coronel,conterida por decreto de 4 de novem· 
bro de 1891 ao major de infantaria Braz 

Abrantes. hoje tenente·coronel e1l'activQ, deve 
ser considerada de 21 de março do mesmo 
anno. 

Vota-se e é a proposição approvada por 21 
votos conta 15 e, sendo adopt&da,vae ser sub· 
mettida á sancçã.o do Sr. Vice-Presidente da 
Republica.. 

segue·se em discussão unica o pioreC8r das 
commissões reunirias de constituiçao, poderes 
e diplomacia, n. 203, de 1$3, sobre a mensa
gem em que o Presidente da Repnblica soli· 
cita. licença para ser processado o senador 
almirante reformado Eduardo WandenkoIk. 

OSr . .João Nelva-Sr. presidente, 
ainda que menos competente para. encetar o 
presente debate, fui, entretanto, designado 
para. assumir tô'() ardua tarefa. Os meus 
collegas pretendem que as grandes batalhas 
se iniciam por meio de atiradores ; são estes 
os que marcham na frente, vem em seguida as 
grossas massas de infantaria protegidas pela 
artilheria; na retaguarda a cavallaria para 
decidir a acção. (Ntlo apoiado.) 

Eis ahi descripta a minha posição no com
bate que se vae travar. 

Não acredite o Senado que pretendo illus· 
trar o debate; 01l'erecerei apenas ligeiras con· 
siderações, pedirei esclarecimentos aos illus
trados collegas, membros das commissões 
signatarias do parecer. _ 

Sr. presidente, o parecer em discussão não 
parece firmado J?or homens competentes em 
direito constituCIonal ou criminal. 

Assim é que as interpretações apropriadas 
ao assumptolforam deIle afastadas p!l.ra dar 
logar a ampliações inadequadas e exorbitantes 
do direito criminal. 

PrescrQve o Codigo Penal, que, em materia 
crime, a interpretação extensiva por parida
de ou semelhança, é rigorosamente prohibi. 
da; ao mesmo tempo /tue, tratando-se da 
liberdade, a interpretação deve ser ampla e 
extensiva. 

Os honrados membros das commissões re· 
unidas não leram, sem duvida ,I com attenção, 
as peças do procosso; deixaram de conside· 
rar circumstancias que podiam alterar a in· 
cidencia do crime, para prestarem attenção 
condescendente á. mensagem do Poder Exe
<,utivo dirigada 11.0 Senado, e della extrahirem 
os topicos que mais carga faziam ao nosso 
honrado collega, Sr. senador Wandenkolk. 

O parecer não amrma connivencia, ponto 
essencial. Si houvesse conivencia, haveria 
mais de 20 delinquentes, nos termo'S defini· 
dos pelo Codigo Penal para haver sedição 
ou conspiração. 

Apropria com missão diz que o almirante 
Wandenkolk emb!l.rcou em Buenos Aires no 
vapor Jupiter, que, em caminho apoderou-se 
delle e de sua guarnição; logo não houve a 
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oombinação a que se refere o art. 115 do co
digo. 

Mais tarde, esse vapor tomando armas em 
Montevidéo, penetrou na barra do Rio Grande 
do Sul e aprisionou diversos navios; baten
se com a praça,ha vendo mortos e feridos. Não 
se disse, porém, si essas mortes e ferimentos 
foram devidos a a.ggressão. Asseguram uns 
que no vapor [talia deram-se as mortes em 
consequencia de um tiro de canhão de terra. 

Essa circumstancia é notavel, porque póde 
demonstrar que não houve proposito de parte 
do allnirante W ondenkolk ; defende0-se eno 
fim de tres dias retirou-se do porto. 

Essa circumstancia é de maxima, impor
cia, porquanto é prevista na lei penal que o 
delillquente, quando desiste do seu inwnto 
de conspiradElr, não é passivel de pena. 

Entretanto, os honrados membros da com
missão consideram applicavel ao caso a dis
posição do art. 115, § 4°. 

Na minha opinão,o almirante Wandenkolk 
commetteu crime, que incide no art. 118, 
como vou provar ao Senado. 

Antes de partir, o almirante publicou uma 
corre8pondencia no Jornal do Commerci6. de
clarando ao marechal Floriano Peixoto : 
«Havemos de nos encontrar.» Essa. foi a des
pedida do nosso coUega. 

Mais tarde appareceu, em telegramma 
no mesmo Jornal acima citado uma pro
clamação em nome do almirante Wandenkolk 
toda cheia de odios contra o Presidente da 
Republica e contra o governador do Rio 
Grande do Sul. Esses documentos provam 
apenas que a sua opposição era Simplesmente 
dirigida ao marechal Presidente da Republica 
e ao governador do estado do Rio Grande do 
Sul. 

O art. 118, §§ l° e 2° do Codigo Penal, diz: 
«Tentar, por odio, privar um funccionario 
devidamente investido no seu cargo do .exer
cicio de suas funcções : pena de tres mezes a 
um anno de prisão. Si o fim for conseguido, 
a pena será de um a quatro annos.» Esse é 
o caso, em que o crime se terna inafiançavel. 
Mas no caso presente, ainda mesmo que não 
houvesse sido provada a desistencia do intuito 
primitivo, uma vez que o fim não fôra con
seguido, o crime é afiançavel, considerada a 
questão debaixo do ponto de vista do foro 
commum., porque quanto ao foro militar é 
faci! provar que todo o crime. excepto aqueUe 
a que corresponde a pena de morte. é afian
çavel, como estatuiu a provisão de 30 de 
abril de 1758. 

Discutamos agora a flagrancia. 
Não sou competente, como aliás já confes

sei. para tratar desta materia ; ainda assim, 
creio poder assegurarao Senado que não hou
ve flagrante delicto, no caso sujeito. 

Flagrancia, dizem os entendidos am direito 

criminal,é a prisão feita no acto do criminoao 
com meter o delicto, ou no acto de ser o de
linquente perseguido pelo olamor publico. 
Uma ou outra circumstancia não se realisou. 

Falla-se no entanto, no clamor nacional. 
pretendendo algumas notabilidades substituir 
este ao da lei. 

Mas, senhores, si o telegrapho estava tran
cado, como foi transmittido, e a quem, este 
elamor da nação Y 

O almirante Wandenkolh, entrando no 
porto do Rio Grande do Sul, dizem os papeis 
que tenho em máo,a propria mensagllm,sahiu 
no dia 13 ; mas, em vez de dirigir-se para o 
porto de Montevidéo, onde podia encontrar 
protecção, pois que seu crime era politico. 
dirigiu-se para Santa Catharina ; com que 
fim Y Naturalmente, como indicou a bandeira 
branca içada em seu navio; para entregar-se 
ás autoridades daqueUe porto. 

Zarpou do porto do Rio de Janeiro o cruza.
dor Repubtica, na persuação de que encon
traria õ Jupiter ainda nas aguas do Rio 
Gra.nde e em hostilidade contra as forças fe
deraes, e contra a intitulada legalidade na
queUe estado. 

No dia 14 ou 15 o capitão do porto de Santa 
catharina recebeu um telegramma annun
ciando que nas proximidades de eanaavieiras 
achava-se um vapor, que se desconfiava_ser o 
Jupiter. 

Para alli dirigiu-se então o encouraçado 
Republica. 

De bordo deste sahiu para o Jupiter um om
cial a communicar com o almirante Wa.nden
koJk que submeteu-se á intimação de re,.. 
der-se. 

Em um documento porém. que remetteu ao 
Senado, declarou que deixava de comparecer 
ás sessões por se achar recolhido á fortaleza. 
de Santa Cruz. não sabendo, si estava preso 
nem as condições em que o haviam alli re
colhido. 

Logo. até esse momento, ha duvida sobre a. 
prisãe. 

Entretanto, a com missão affirma que õ al
mirante fôra preso em flagrante delicto, por 
haverem sido com eUe encontrados os instru
mentos do crime. 

Ora, o instrumento do crime era. o navio, 
mas, pergunta-se: como abandona.r o navio 
para vir entregar-se ás autorida.des consti
tuidas do seu paiz Y Não era possivel fa.zel-o 
á. nado; precisava indeclina.velmeato do pro
prio navio para Til' entrega.r-se e confessar 
que havia errado. 

Mas a honrada commissão foi mais longe. 
Affirmou que o delinquente fôra preso 

em logar proximo do theatro do crime. 
Acredito ignorar geographia, desconhecer 

as distancias que existam entre a. barra do 
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Rio Grande do Sul e o porto de Cannavieiras, que não são brazileiras o almirante Wanden-
no estado de Sa.nta Catharina. kolk poderia ser preso. 

Sei, porém, que entre um e outro ha mais 
de 200 milhas e um logar distante do outro Quem conhece o direito d8.B gentes .póde 
200 milhas não lhe está proximo ; salvo dou- acceitar semelhante doutrina1 
trina nova que tambem quero aprender. E' criveI que a honrada commissão enten· 

Estou velho, mas ainda posso aprender. da e proclame que um navio perseguindo 
O p~prio parecer diz, em dous pontos, que outro póde entrar nas aguas territoriaes de 

o almIrante Wa.ndenkolk tinha por intuito uma nação para. combater ou aprisionar o 
depor o Presidente da Republica, e, de combi- fugitivo, ainda mesmo rebelde1 
nac;ão com os revolucionarias do Rio Grande O SR. Q. BOCAYUVA-Não apoiado; a com-
do Sul, exautorar tambem o governador desse missão não diz isso. • 
estado. 

Eram duas as deposições intentadas; e, O SR. JoÃo NEIVA-Perdoe.mei já chamei 
sobre tal intuito não ficou ás com missões V. Ex. de meu mestre; mas ha ae desculpar
duvida alguma. me, não o chamo de meu mestre de direito 

Confessando, entretanto, que esse era o internacional, nem de direito constitucio
intuito, classificarl!.m o crime no a.rt. 115 do nal. .. 
conigo, deixando de lado o art. 118, que el'lpe· O SR. Q. BOCAYUVA - Nem de cousa ne-
cHica claramente o caso em questão. nhuma. 

O Senado, porém, tome nota. do seguinte, O SR. JOAO NEIVA-. ,.em vista desta theo. 
, que se lê no parecer das commissões re- ria, por virtude da qual é licito a um navio 

unidas: « em qualquer ponto das aguas d t t territoriaes da Republica ou fóra dellas, e guerra en rar em aguas terri oriaes ex· 
em que ° almirante Wandenkolk fosse en. tranhas para prender um cr minoso. 
eontrado,a.ntes ou depois d,e qualquer ataque ~ SR. Q. BOCAYUV;\ - Fóra das aguas terri
ao territorio nacional,manifestado como fôra torlaes de um paIz, não ha as ag.1aJ do 
o seu designio criminoso, é evidente que em oceano 1 
qualquer occasiã.o ou paragem onde fosse O SR. JoÃo NElVA-Bem sei que o honrarlJ 
alcnçado pelas forças legaes, em terra ou no senanor não pensa assim, apenas não foi bem 
mar, elle teria sido preso em flagrante de- claro no escrever esse seu pensamento. 
licto, » sta di - Não lhe pareceu conveniente destoar do. 

Ne ,s con ço~s, elle teria sido preso em termos da mensagem, que principia rlecla. 
~~~te delicto em toda e qualquer oc- ranrlo militar o crime que se discute. S. Ex. 

Subsistindo por lei o flagrante delicto do foi ainda mais longe e o, seus assertos pro· 
éodigo do processo, accrescentaremoB agora "ocam a seguinte interrogação. 
na Republica o fiagrante permanente' e o Si o intuito do nosso collega e daquelles 
flagrante antes do crime, no crime, e depois revolucionarios, que eUe seguiu 0.1 que o 
do crime. (Apoiados.) acompanharam, era derrubar o g'overno te-

E' esta a doutrina da commissão de legisla- der'~l e o do Rio Grande, ha crime em ~a.l 
ção e justiça : ha ainda :flagrante, ha prisão facto 1 
legitima depois da perpetração do delicto Parece que não, uma vez que se consulte e 
sómente porque se possue o instrumento do 'se comprehenda o sentido e o espirito do 
crime. art. 32 e seus paragraphos do codigo penal. 

S~bre isto creio necessaria alguma expU. Pergunt" eu: ha ou não direitos lesados na 
caça0. Republica, ha ou não direitos lesados no e8-

Vinha o almirante Wandenkolk de Monte- tarjo do Rio Grande do Sul ~ Ha. 
vidéo e estava em SantaCatharina, não resta Logo, aquelles que se armam para restau
duvida que no proprio navio, instrumento do ral·os, buscando depor os dous governos, se 
crime como a commissão chama. commettem crime, este encontra Justificativa 

Mas havia commettido este crime 1 Não; no citado artigo do codigo penal. 
logo, não podia dar· se essa classificação. Tinha Senhores, amoa hontem a Gazeta de Noti· 
havido uma tentativa, mas o crime não cias referiu um facto tristíssimo com relação 
houvera sido consummado. ao Rio Granrle rlo Sul, o de serem espingar-

Não podia. portanto, elle ser preso em fia. deados homens que de joelho..; implorava.m 
grante delicto; nem se póde admittir flagran. misericerdia.. ' 
te delicto antes, durante e depois do crime. Não haverá crime para os que assim pro· 

Assim, vamos muito longe com esta Repu- cedem ~ 
bliCII.. Quer porém a commissU.o condemnar os 

Mas a honrarla commissão avançou mais a que correm em soccorro das victimas ! I 
seguinte proposição; que mesmo em aguas O SR. RuY BARBOSA-Apoiado. 
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o SR. JOÃO NEIVA.-Sf O não ha, OS revolu
cionarios praticam obra. de caridade bus
ca.nrlo exterminar assassinos ferozes, embora 
incorram ellas sós na sancção penal dosjuris
consultolil da Republica. 

Referir-me-hei agora ao fôro militar. Este 
fôro foi crea.do pela lei de 1830, art. 308 § 2°, 
que declarou a elle competir o julga.mento 
nos crimes militares. O regulamento de 1 de 
junho ne 1678 em seu § 49 (lê)-faz mercê do 
privil egio do fôro militar aos mestres de 
campo, sargentos-móres e mais offlciaes, es
tendendo esse favor aos cabos reformanos, 
entretenidos emquanto servirem, vencenrlo 
seus soldos, e não passarem a outra occupaçtlo, 
que ntlo seja militar, . 

O SR. RUY BARBOSA-E esse é o pensamento 
de toda a legisiação militar até hoje. 

O SR. JoÃo NEIVA-Diz adesnte (lendo) : 
cAo fôro militar compete conhecer d.e todos 
os crimes rleclarar10s nas leis militares e que 
só porlem ser perpretados por inrlividuos 
alistados n08 corpos militares. RllSolução de 
13 de outubro de 1858.:.-

agora vamos ver o que são crimes mili
tares. 

A provisão de 20 de outubro de 1834 man
da reputar crimes meramente militares todos 
os declararlos nas leis militares e que só 
podem ser commettirlos por cidadãos alis
tados nos corpos militares, e termina distin
guindO-OS em quatro classes. 

O SR. Ruy BBRBOSA-Essa disposição é o 
assento da materia_ . 

O SR. JoÃo NElvA-Bem ; ainda temos aqui 
em 1873 o aviso de 16 de outubro que manda 
que sómente os inrlividuos no exercito e da 
armada, que se acharem sob banrlelra em ser
viço activo, estão exclusivamente sujeitos ao 
fôro militar. 

Diz a Comltituição da Republica, art. 77 : 
cOs militares de terra e mar terão fôro es
pecial nos rlelictos militares. :. E' nos delictos 
militares e não em qualquer delicto. 

Mas o delicto do almirante Wandenkolk 
sedição ou rebelião é militar 1 Vamos ver si 
eUe está compreliendir1o na. especie ; por ter a 
qualirl8lle de reformado. Não está ta! 

Desde 1841 se mane10u que os crimes rle 
rebelliãoe serlição fossem sujeitos ás justiças 
communs. 

Esta noutrina ainda persiste. porque o 
art. 80 da Constituição mandou vigorar 
tuno que não fosse contrario ao novo systema 
e á.s leis actualmente em vigor, accrescen--1o 
que o codigo penal actual contém disposição 
identica, qUQ é a seguinte: «A formação rla 
culpa será pelo juizo civil; mas si DO correr 
do processo antes de feita a pronuncia, se en
contrar algum militar envolvido, tirar-se-ha 

.lIlIADO 16 - V. IV 

cópia authentica dos documentos e remetter
se-ha á autoridade militar colDJI6tente para 
proseguir n08 termos da legislaçao. 

O SR. Q BocAYUVA - Então sempre ha um 
caso de fôro militar ~ 

O SR. RUY BARBOSA - lia o caso de guerra. 
externa. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Para a sedição e re
bellião ~ 

O SR. RUY BARBoSA-Perdoe-me, só ha um 
caso em que os eivis podem ser sujeitos ao 
fôro militar. (Ha oulros apartes.) 

O SR. JoÃo NEIVA- Peço que, quandoaca
barem o dialogo, me deixem fallar. (Riso.) 

OSR. Q. BOCAYUVA dá um apa.rte. 
O SR. JoÃO NEIV A - Em nenhuma hypo

these o omeia! reformado pOde ser submettldo 
ao fôro militar: afflrmo-o a V. Ex. ; esta é a. 
these e hei de provaI-a. 

O SR. Q. BOCA YUV A - Ainda envolvido em 
rebeUião ~ 

O Sl.'l.. JoÃo NEIVA - Ainda envolvido em 
rebellião, imagine V. Ex. a esse respeito os 
crimes que lhe aprouver e eu provarei que 
nenhum reformado está nesse caso sujeito ao 
fôro militar, salvo em serviço, como se deu 
com o honrado senador que está em frente de 
V. Ex. e que no periodo das ferias dos nossos 
trabalhos foi inspeccionar um corpo militar. 
Este, sim, está. 

O fôro milita.r a que a l@i manda submet
ter os militares envolvidos no crime de sedi
ção ou conspiração, sómonte em caso de guer
ra julgará. os reformados. 

O SR. Ruy BARBOSA - O soldo da pensão 
não é remuneração de serviços actuaes, é a. 
recompensa de serviços antigos; o reformado 
equipara-se ao aposentado ou jubilaào. 

O SR. Q. BOCA YUV A - E perde o privilegio 
inherente a patente ~ 

O SR. RUY BARBOSA - O fôro militar nãeé 
privilegio, é uma resiricção. 
. O SR. Q. BOCAYUVA - Digo as outras rega
lias inherentes á pa.tente: (Ha outros apartes. 

O SR. JOÃo NEIVA - Acudo ao aparte de 
V. Ex. : Ante-hontem 0S jornaes publicaram 
uma licença ao Sr. Werneck, que é um di
plomata, para. residir fóra do paiz. 

O SR. RUY BARBOSA- Isso é uma licença. 
O SR. JOÃO NEIVA- Nem é licença, é uma. 

espede de guia para a repartição pagar. 
O nobre senador pelo Rio de Ja.neiro, que é 

t'i.o entendido em legislação, capricha agora 
em não entendeI-a. 

Diz a resolução de 13 de dezembro de 1881. 
(Lê): 

« O offlcial reformado não póde ser can
strangido a fazer serviço, quer civil, quer 
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militar, e nenhuma pena lhe póde ser imposta 
si a eUe se recusar.:" 

Esta disposiçio foi publicada na ordem do 
dia do exercito n. 2215. Ficou assim nullifi
cado o aviso de 10 de junho de 1869, que tenho 
visto invocar para justificar o foro militar na 
questão WandenkoIk. 

O SR. RUY BARBOSA - V. Ex. appelle para 
a legislação de paizes mais militares, como a 
França, Allemanha e Italia. 

O SR. JoIo NmvA - Isso não e commigo, é 
com V. Ex.: é a artilharia grossa, que reser
vei para depois. (Hilaridade.) 

O SR. PRBSIDENTlI: - Attenção ! 
O SR. JoÃo NEIVA -Ora, nestas condições, 

me parece que um o1ftcial reformado em caso 
algum pôde estar sujeao ao codigo militar 
pois para elle desapareceu a obediencia, base 
essencial da disciplina. 

Taes o1ftcia.es eram chamados cavalleiros 
ponsados. (Cunha Mattos, repertorio da legis
laçãomilitar. ) 

O SR. Q. BOCAYUVA -Mas quem é que o 
sujeita ao codigo militar' 

E' o parecer da commissão 'I 
O SR. JOÃo NEIVA-Não, não é isso que 

V. Ex. diz; está se fallando em foro militar; 
o exercito não tem codigo. 

A commissão não achou nem o foro. O foro 
é o civil, pois o Sr. almirante Wandenkolké 
reformado e não tem foro militar no crime de 
que se trata, conforme o declarei. 

O SR. RUY BARBOSA - O peccado da com 
missão foi não concluir de accordo com :seu pa
recer. 

O SR. JoÃo NEIVA-A commissão divagou, 
foi á mensagem, copiou alguma cousa Que 
havia contra o preso, citou os arts. 99, III e 
ll5, qualquer dos tres de crime inafiançavel 
e concluiu: 

«Logo, o homem centinúa. na prisã.o.:. Disse 
mais: 

cE quanto ao fôro, não entro nesta questão., 
quando devia firmar a doutrina, firmar a 
questão do fôro, porque o art. 20 da Consti
tuição é bem claro. 

O a.rt. 20 da Constituição o que manda 1 
O art. 20 da Constituição dispõe que ne

nhum deputado ou senador passa ser preso 
sinão em crime inafiançavel, occorrendo o 
caso de llagranch. 

Instaurando o processo, em tal bypothese, 
serão as peças de convicção remettidas ao 
Senado ou Camara, antes de pronuncia, para. 
que se decida si é ou não procedente a ac
cusação. 

Ora, á vista desta disposição, é licito pergun_. que se remetteu ao Senado 9 Remet-

teram-se autos, ou alguma cousa. que com 
isso se pareoa , 

Não; pediu-se licença apenas para conti
nuar um processo que não existe; e quem 
,.ediu a licença' Foi o chefe do Poder Ex
ecutivo, quando a Constituição não cogita de 
tal e apenas manda remetter os autos á re
spectiva camara para esta resolver sobre a. 
procedencia da a.ccusação . 

Ouvi falIar aqui de um conselho de in
vestigação; mas este declina da sua compe
tencia para. formação do auto de culpa, como 
disse aqui o nobre senador pela Bahia. 

Sim; si houvesse um processo antes da 
pronuncia do hldividuo, é justo que se re
mettessem taes autos ao Senado. 

Mas a mensagem não faz nada disso; re
metteu muitos documentos; documentos 01ft
ciaes, e verdade, porque veem da secretaria, 
m!!.s que nada provam, pol'flue o governo e 
parte contra.ria ao reo. 

Em summa, mandou-se-nos um processo 
intitula<lo conselho àe investigação, mas que 
declina da competencia. para julgar. 

Mas sobre conselho de investigação vou 
dizer ao Senado o que ha. 

Houve em fins de 1643, dous censélhos de 
investigação para se conhecer de um só facto. 
Em 25 <le janeiro de 1844, uma provisão orde
nava que um terceiro conselho tambem de 
investigação verificasse qual dos dous era o 
legal. 

Veja o Senado o que e esta entidade- Con
selho de investigação. 

Que disseram, porém, elles ~ 
Disseram que o conselho de investigação foi 

chamado para verificar qual dos dous conse
lhos, um nomeado pelo Presideftte e o outro 
nomeado pelo commandante das armas, era o 
legal. 

O SR. Q. BOCAYUVA -Isto é uma questão 
de competencia. 

O SR. JOÃo NEIVA-OCOnselho de investi
gação não tem caracter judiciario; já em 1844 
uma provisão o assignala va. 

O SR. Q. BOCAYUVA-V. Ex. sabe que é 
mataria controversa; que na propria consti
tuinte, em relaçã~ ao Presidente da Re
publica, entrou-se em duvida si devia ser ou 
não submettido a foro privilegiado. 

O SR. JoÃo NZIVA- Tanto não e priTilegio 
que a commissão quer ver se põe o almirante 
WandenkoIk no fôro militar; fôro todo arbi
trario, pela amplitude da legiSlação respe
ctiva. 

Veja o Senado que em 6 de outubro de 
1834 o governo mandou considerar desobe
diente ás ordens superiores os portadores de 
cartas de empenho; crime capitu,lado no 
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m. l° dos de guerra do conde de Lipp, e é 
punido com trabalho nas fortificações. 

A legislação é muito clara, senhores, o fór 
do reformado é o fóro civil. 

O crime de rebellião é um crime civil; não 
é um crime militar. Sómente em tem pode 
guerra é que os reformados ou civis estão su
jeitos ás leis militares. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Em caso de 
guerra externa 

O SR. JoÃo NEIVA-Sem duvida; o mais não 
é guerra, é rebellião. 

Assim, pois, Sr. presidente, discordo com
pletamente das tres conclusões do parecer da 
commissão. 

O artigo em que incidiu o crime praticado 
pelo almirante Wandenkolk,é o art. 118, si é 
que o Senado considera que pela desistencia 
não desappareceu o crime, como manda o Co
digo Penal. 

EUe desistiu, veio entregar-se com a ban
deira branca. Parece que. em vista desta. de
sistencia, não existe mais crime. 

O SR. NINA RmElRo-Então o facto do cri
minoso se en tragar depois do crime,absol ve-o ~ 
Onde viu isso ~ 

O SR. JoÃo NEIV A-No Codigo Penal que 
V. Ex. que é formado em direito deve co
nhecer. 

«Os cediciosos, quando desistem de seu in
tuito, não toom mais criminalidade». 

E aqui no caso até o art. 118. que manda 
colldemnar ie tres mezes a um anno, accres
centa: si o intuito não for conseguido. a 
pena será muito menor; e si houver desia
tencia •.. 

O SR. NINA RIBEIRO-V. Ex. está cita.ndo 
uma coulila que não está no Coàigo. Leia o 
artigo. 

O SR.JOÃO NEIvA-Qual é o artigo que estou 
citando, que não existe no codigo 1 

O SlR. NINA RIBEIRO- Este da desistencia. 
O SR. JOÃo NEIVA-Dizo art. 117. (Lê). 

O SR. NINA RmEmo-AnteB de manifestado. 
O SR. JoÃo NElvA-Mas. meu Deus I 
O SR. NINA RIBEIRo-Argumentar Mssim ... 

E' pr~iso ler para comprehender o que quer 
o codigo. 

O SR. JOÃo NElvA-Mas qual era o crime 
deUe ~ Depor o Presidente da Republica e o 
governador do Rio Grande do Sul. Não de
sistiu antes de conseguir isto ~ 

Cheguei as tres conclusões a que queria; á 
minha discordancia perfeita e completa da. 
honrada commissão. 

Tenho concluido. (Muito bem.) 

o Sr. Q. Bocayuva agradece ao 
seu honrado collega. senador pelo estado da 
Parahyba, o haver iniciado o debate. 

Militar. apezar de reformado. homem af
feito á guerra, e conhecedor das leis· da es
trategia. veia como habil profissional provo
oar a vanguarda das commissões reunidas 
no simulacro de uma escaramuça, reservan
do, como eUe proprio o disse. a. artilha.ria 
grossa. o forte exercito. que após elle será. 
encarregado de estabelecer o combate . 

O SR. Ruy BARBOSA - Foi modestia de 
S.Ex. 

O SR. Q. BOCAYUVA •.. nas condicções em 
que eUe realmente deve ser mantido no Se
nado. tratando-se sobretudo de uma questão 
de alÍja politica. delicatla, melindrosa, e cujo 
~ebate deve conservar-se. como pr9curou 
fazel-o o seu honrado collega, na altura do 
decoro do Senado, da representação nacional, 
e na altura do decoro do proprio collega au
sente, de quem se trata no parecer em dis
cussão. 

Não sendo o orador dos membros das com
missões reunidas, aquelle que devesse ter a 
precedencia na resposta ao nobre sena.dor, 
pela mesma razão de incompeteI?-cia que S.Ex., 
modestamente, avocou para SI, mas que o 
orador com justo titulo póde avocar para si, 
era sem duvida. preferivel que o Senado pu
desse desde logo. no inicio dessa discussão, 
ser esclarecido pela palavra. do eminente col
lega, illustre representante da Bahia, que já. 
se tinha a.ntecipado mais ou menos na. dis
cussão dos varios assumptos inherentes á 
questão de que Itrata o parecer das commis
sões reunidas, e que com certeza fundará a 
sua autorisada opinião em conceitos e argu
mentos mais solidos, mais convincentes do 
que aquelles com que o seu honrado collega, 
senadorlPelo estado da Parahyba,juIgou haTer 
bem fundamentado a sua opinião adversa ás 
concl uBÕes do parecer. 

Não considerará a questão sinão pelo seu 
lad01politico, e permanecerá por esta fórma 
no terreno escollilido pelas proprias commis
BÕes reunidas que bem ou mal entenderam, e 
disto será juiz a sa.bedoria do Senado, que 
nãoJlhe cumpria entrar em um debate dou
trinario e,muito menos na apreciação de cir
cUHlstanciasjrestrictas á fórma do processo, 
antecipando de alguma fórma o julgamento 
dos tribunaes,e avocando a ili,como é talvez a 
opinião do seu eminente collega, senador pela 
Bahia, á faculdade de terIninar préviamente 
não sómente a classificação do dilicto, mais 
ainda o fôro a que devesse responder o hon
rado collega, afastado do Saaado pelos aconte
cimentos que estão no dominio da publici
dade. 

Todos quantos temos assento no Senadoj 
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tonos quantos temos alguma paroolla ne re
sponsabilirIane poIitica; tonos quantos temos 
empenhado na nossa propria posição a.devo
tação, o amor, o interesse legitimo que nos 
merece a causa da Republiea, a estabilitiane 
nas instituições l!acionaes, a paz e a tranqui
liàarIe tio estado, totios nós não poderiamos, 
como não potieremos ainna neste momento, 
sem um pezar pl'ofunrlo, ter ne emittir um 
voto acaso ilesfavoravel á sorte tie um tios 
nossos companheiros em má hora transviatio 
da senda normal de sua contiucta; volunta
riamente afastarlo tio terreno proprio,onne 
elle ponéra estabelecer, com vantagem para 
si e para o paiz, a sua campanha politica, 
acompanhantio aquelIet'l outros honrados col
legas que, com tanta tiistincção para si e tan
ta vantagem para a patria, tão nobremente 
sustentam no Senano a opposição á situação 
actuaI, e que em vez rlisso julgasse preferi
vel escolher Q caminho da opposição armarla, 
aggravanrlo aintia mais a sorte no paiz, com
batitio por tantos accirlentes lamentaveis, <'le 
motio que a socieda<le brazileira transtornaria 
por estes accinentes q uasi não encontra um 
dillde repouso nem de tranquilidarIe (apoiados), 
sempre na vespera, sempre no receio, sempre 
em alarma, roubaria a tranquilitiatie, unica 
garantia tia paz e elemento essencial para o 
trabalho fecundo e para o progresso que tortos 
esperam para a patria. (Muito b~m.) 

Acha-Si o Senarlo em far.1e de um facto do
loroso, que, não poude ser nem ao menos 
uma sorpreza; e no momento actual, em 
que é chamarIo, pela triste imposição ,.10 
never politico, a emitter um voto nAsta 
delicada questão - entregar a sorte rle um 
ne seus membro!! ao juizo rlos tribunaes por 
haver delinquirlo, não podem prevalecer em 
nosso animo, tiiz o orarIor, sinão os sentimen
tos mais delicados, mais generosos, mais di
gnos (apoiados), procuranno resolver tambem 
quanto possovil com apropria respolisabili
do Senado aquillo que seus membros .fIe vem 
em consideração e em estima ao infortunado 
colIega. (Apo iados . ) 

O facto politico impõe-se e subrepõe-se'. Im
põe-se a consciencia ne todos os que alui 
exercem um mantiato político; sobrepõe-se a 
torlas estas discussões propriamente doutri
narias' quasi forenses, desàe que o Senado é 
c~amado a. prOI:lUnciar-se neste assumpto, 
nao como um tribunal que tem de apreciar 
as provas de um processo, mas como uma 
corporação essencialmente politica e cuja as
phera está limitada pela propria acção e pelo 
proprio mandato. 

O SR. Ruy BA1tBOSA-Apoiado. 
O SR. Q. BOCAYUVA proseguintio, diz, que 

o seu illustrado colIega, senarlor pelo estado 
da Parahyba, procurou habilmente arras-

tal-o para a a.n~lyse minuciosa das condições 
em que foi ou não realisarlo o delicto que se 
attribue ao honratio collega para a apl'OOiação 
tia mais ou menos acertada applicação de 
varios textos· na legislação civil e militar at
tinentes á. especie tie que se trata. 

Perl.e licença ao seu honrano collega pelo 
estado tia Parahyba, para não acompanhai-o 
nesse terreno. 

As proposições que S. Ex. aventurou pa
recem-lhe demasiado aventurosas; e si em 
um e em outro ponto abstracto de tioutrina a 
estabeliccr, ma.s não reconheciti. nem esta
tuido na legislação nacional, pórle S. Ex. ter 
o forte apoio da illustração da autoridarle no 
seu eminente cOlIega, senador pela Bahia, 
dirá que, em todo caso, ainda ampararlo por 
este formidavel escurl.o, é uma questão a tie
bater e a estabelecer a virtualidade das pro
posições absolutas emittidas por S. Ex. e ro
bustecidas pelo honrado senador da Bahia. 

Já por occasião de discutir-se em uma ses
são anterior o primiti vo parecer das commis
sões, o orador ouviu, com o acatamento que 
pre,ta á autoridade da palavra do seu amigo, 
cuja illustração, cujo talento o orador é o 
primeiro a. reconhecer devidamente, a asse
veração de que em nenhuma hypothllse, se
gundo a doutrina constitucional, o represen
tante da nação, embora militar, poderia ser 
sujeito ao fôro militar. 

Crê que foi esta a doutrina. estabelecitia 
pelo seu honrarlo amigo, ao que o oranor lhe 
retorquiu respeitosamente que não potiiam 
tão pouco estar no pensamento no legislailor 
constituinte garantir. para essa hypothese 
uma impunir1 a,le prévia rle tono o militar, 
membro no Congresso, que por acaso com
mettesse algum delicto militar. 

Crê que é este o pensamento expresso na 
legislação e é o que prevalece, talvez, no 
animo da maioria dos senadores aqui re
unirlos. 

Mas, consirlerarla a. questão politicamente, 
qual é o facto ne que o Senado tem rte tf>mar 
conhecimento, e a respeito no qual tem de 
pronunciar-se nesta sessão 1 E' incontesta
velmente o facto ne haver sirto encontrado 
em delicto um ,le seus membros, e o de con
cerler a necessaria permissão para que eUe 
seja deviilamente processailo. 

A solução, á conclusão do parecer resalva, 
no entenner rIo ora10r, aquillo que o rleooro 
exige no Senac{o, e aquillo que exi.q-e o res
guarno no proprio dicoro, niz o orador, do 
nosso collega, que ha <le preferir, sem tiu
viila, justificar-se, como elIe promette, per
ante os tribunaes competentes de sua patria, 
lavanrlo-se <la inculpação que lhe é attribui<la, 
a abrigar-se sobre o manto da clemencia ou 
da innocentação prévia. 



SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1893 125 

o SR. RUY BARBoSA-Ninguem perle para. 
elle o manto n.a clemeneia, pede-se apenas o 
foro competente. 

O SR. Q. BOCAYUVA-Na questão de foro 
competel'lte as commissões reuni<l.as expri
miram a sua opinião; não a formularam 
como uma conclusão do parecer, porque não 
se julgaram autorisadas para tanto. As con
clusões das commissões foram firmadas na 
manifestação de seu sentimento. 

O SR. RuY BARBoSA-Faço justiça ás com
missões. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Não entraram 
na questão da proce<l.encia ou não proceden
cia rlas leis militares com relação ao caso ; e, 
si é necessario robustecer pela opinião indi
virlual do orarlor e exclusiva responsaBili
dade a parte theorica sustentarla no parecer 
das commissões. dirá que o crime attribuino 
ao almirante Wanrlenltolk é um crime com
plexo. mesmo em virtude do caracter poli
tico. (Apoiados.) 

O SR. RUY BARBOSA-Muito bem, só queria 
ver isso nas conclusões do parecer. E' a falta 
que noto. 

O SR. Q. BOCAYUVA responde. que o 
seu nobre collega sabe perfeitamente que 
nessa ma teria de delictos poli ticos póde haver 
duas escolas, uma que os reconhece, outra 
que os contesta; porque em absoluto só são 
réos políticos aquelles que teem a desTen
tura de ser vencidos. (Apoiados.) 

O SR. COELHO RODRIOUIIS-Quando vencem 
são heróes. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Quando ven
cem são heroes, diz bem o nobre senador e 
essa mesma doutrina teria sido applicarla a 
muitos de nós, diz o orador, com certeza ao 
bonra<l.o senador pela Bahia e ao proprio ora
dor quanrlo no dia 15 rle novembro se acha
ram no campo da revolução, si em Tez de 
terem triumphado tivessem sirlo veBcidos. 

Por conseguinte as com missões reunidas 
sem rlissimular a sua opinião não tiveram 
escrupulo de adeantar até certo ponto a na
tureza rlo foro perante o fi. ual rlevi~ responrler 
o almirante Wandenkolk. Mas nao se segue 
dahi que devessem, pela imposição do seu 
cargo, e pela missão que lhes ~t~ <:ünfiada,em 
Tirtude do art. 20 da ConstltUlcao, declarar 
préviamente quaes as autoridades que teem 
de julgar o almirante Wandenkolk, qual o 
foro a que elie deyerá ser subl!1ettido por au
toridade do mandato do proprlO Senado. 

Isso foi o que as commissões reunidas en
tenderam que escapava da sua c?mpetencill., 
e deixaram liberdade para, depOIs de exame 
ulterior, serem determinadas as autoridalolea 

que deTerão ser chamadas para. interferir 
na questão. . 

O SR. RUY BARMIilA - Nesse ponto t\ que 
acho que as commissões ficaram muito aquem 
da logica. 

O SR. Q. BOCAYUVA-Nesta attitude das 
commissões, presume o orador haverem es
tado em espirito, na proximidade, sinão na. 
intimidade das intenções do honrado collega, 
senador pela Bahia. 

O SR. RUY BARBOSA. - Perfeitamente. 
O SR. Q. BOCATUV A - Tendo o orador, como 

todos teem, o desejo de que essa convicção 
seja partilhada por todos os concidadãos, por 
todos os habitantes do Brazil; tendo, como 
todos teem, a confiança na inteireza e inje. 
pendencia dos magistrados, acreditando na 
efflcacia das leiil, unico meio que as póde fazer 
prevalecer perante a con~ciencia de todOI, na 
exceUencia da organisação judiciaria, de que 
os proprios senadores f'oram os collaboradores, 
nio terá o Senado o menor escrupulo nem o 
menor receio de attribuir ao tribunal compe
tente o julgamento do processo que deve ser 
instaurado ao almirante Wandenltolk para, 
em honra dos seus proprios intuitos, limpar-se 
perante &eus concidadãos da grave imputa.ção 
que lhe é attribuida pelas peQas _officiaes. sub
mettidas ao exame das commlssoes reuDldas. 

O Senado poderia dar um t9s"temunho 
mais patente rta sua confiança e da sua 
sua segurança, de que previamente estão 
garantirlas as decisões dos tribunaes quaes
quer que €lUas sejam, conrlemnando ou ab
solvendo? 

O SR. Ruy BARBOSA-Não senhar, mas acho 
que diminuirão a autorirlarle do Senado. 

O SR. Q. BOCAYUVA responrle que isto é ou
tra questão, na qual previamente sabe o 
seu honrarlo amigo que o encontrará ao seu 
lado, quando iniciar um projecto concernen
te a esse assumpto. 

Sabe o ponto em que vae encontrar-se com 
o nobre senarlor pela Bahia. Si se acham 
rlistanciados neste momento, é sómente em 
face na legislação vigente, e do que estatue 
a COflstituição da Republica. 

Quando se trate rle instituir direito, im
mediatamente o orador acompanhará a opi
nião (10 nobre senador, porque entenrle que 
effectivamente rleve-se firmar, por arestos ou 
pos uma legislação peculiar, uma somma de 
auteridarle e de attributos mais ampla do 
que aquella que tem gosarlo at~ aqui os cor
pos legislativos rlo Brazil, com0 aquella de 
que gosam a camara rlos communs na. Ingl~
terra e os parlamentos de outros palzetl 01-
vilisa.dos • 



126 A}(NABS DO SBNADO 

o SR. RUY BARBOSA - Por aresto, sim se
nhor, aresto que encontre base na lei exis
tente, no direito coJllti.tucional. E' exa.cta
mente o aresto que desejo provocar, fun
dado em disposição constitucional. 

Já. disse, continua o orador, que relativa
mente á. doutrina. está. de J>.8rfeito a.ccordo; 
mas dea.nte da lbi constitUlda e do morio por 
que ella loi comprehendida pelos seus colle
gas, 1;(;)dos elIes autoridades competentes, por 
serem jurisconsultos traquejados nestes as
suml?tos e cujas assignaturas no parecer são 
o umco amparo que elle póde ter, não porlia 
assumir a responsabilirlarle de estabelecer, 
como uma preliminar, a.ctos da conclusão, o 
aresto desejado pelo honrarlo collega, e ao 
qual dara. o seu voto no dia em que elIe seja 
apresentado no Senado. 

As commissõe8 entenderam que só lhes 
. cumpria, deante do preceito constitucional da. 
R.epublica., examinar os varios pontos funda
mentaes submettidos ao seu exame: em pri
meiro lagar, si era evidente o delicto; em 
segundo logar si se dera a flagrancia; e em 
terceiro logar si o crime era ou Ílão inaflan
çaveI. 

As commissões procederam como elemep.
tarmente tinham de proceder. 

Examinaram os documentos submettidos á. 
sua apreciação, fizeram resaltar 08 a.ctos jul
pelos delinquentes ; confrontou-os com as dis
posições da. lei constitucional ; para depois de 
verificar as tres hypotheses conceder per
missão para que o alU).irante Wandenkolk. 
fosse submettido a um processo regular. 

Mas qual o foro a que deverá ser submet
tido o honra.do almirante, perguntam os illus
tres collegas , 

Presumo que elIe deverá ser submettido ao 
foro competente. que o orador não póde 
designar qual seja. 

Mas imagine-se que seja submettido a um 
foro incompetente: estará. o seu defensor, es
tará. o almirante Wandenkolk desarmado 
para poder promover deante da magistratura 
do seu paiz a reivindicação do direito otren
didof 

O SR. JoÃo NElVA- As commissões deviam 
firmar o aresto. 

O SR. Q. BocAYUVA - O parecer não é 
uma sentença; não é um julgado; o parecer 
não condensa sinão a opinião vencedora no 
seio das commissões,após o d.ebate elitabelecido 
entre todos. 

O SR. Rur BARBOSA - Nós estamos entre 
a. magistratura e a força; e da magistratura 
não metemo. 

() SR. ARIsTIDES LOBO - Então por que não 
~a' 

O SR. Q. BOCAYUVA - Apezar desta sus
peição que se tem apoderado do espirito do 
seu honrado collega, declara que tem con
vicção contraria; e no dia em que o Poder 
Executivo desacatasse a autoridade tio respei
tavel do Pod&r Judiciario da Republica, não 
seria sómente o Poder Judiciario quem seria 
desacatado : seria apropria Republiea. 

O SR. RUY BARBOSA-Já foi desacatado. 
O SR. Q. BOCAYUVA-Mas não desobedecido. 

Para nós, no caso occurrente, o essencial é 
que se obedeçam aos julgados dos tribunaes 
superiores. 

O SR. LUIZ DELFINO-Desaca.tado tem sido 
tambem o Senad.o. 

O SR. Q. BOCAYUVA-O desacato ao Senado, 
que tem havido na opinião do seu honrado 
collega; o desacato de que foi victima o Poder 
Judiciario ••. 

O SR. RUY BARBOSA-Desa.cato que revol
tou a imprensa estrangeira nesta capital. 

O SR. AIUSTIDES LOBO-Que imprensa. es
trangeira , 

O SR Q. BocAYUVA-OS desacatos de que 
os seus honrados collegas se queixam e que o 
orador sem qualificaI-os nem a.cceital-os, não 
tem a menor duv da em concordar que algu
mas transgressões á.s boas normas do a.ctual 
regimen toem sido attestadas por muitos 
factos, não exprimem sinão um estado que 
não é latente e que se manifesta por profunda 
perturbação política. no seio da sociedade bra
zileira,perturbação que exige o concurso da
quelIes que, como o orador e o seu honrado 
collega, teem uma alta responsabilidade nesta 
ordem de co usas politicas para ser eli.minada 
procurando-se conciliar toila.s as vontades .e 
todos os pensamentos na consolidação da Re
publica. 

O SR. RUY BARBOSA-O que tenho procu
rado fa.zer é defepder a lei. No terreno da 
conciliação, não conheço outra. 

O SR. Q. BOCAYUVA-As commissões firma
ram o seu parecer exprimindo neIle a sua 
opinião de accôrdo com aquillo que está. na 
sua consciencia. 

Submettem-se respeitosamente á sabedoria 
do Sena.do, que, approvando ou rejeitando 
o parecer, estabelecerá fundamentalmente a 
razão que deve prevalecer pro ou contra as 
doutrinas emittidas naquelle trabalho. 

Qualquer que seja essa deliberação, é inu
til dizer que e.l)a. será acatada pelos membrOlÍ 
das commissões reunidas. 

Mas o que diZ é que o Senado. como corpo
raôâ.o politica, tendo a. seu cargo a defeza dli. 
Constituição e das leis, tem mais do que 
quaJ.quer outra. corporação o dever de mani-
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testar o seu apoio a todas as medidas, a todos 
os actos que se destinem á garantia constitu
cional da oràem, da paz publica. e do imperio 
da. leí, não póde absolutamente, deante da. 
evidencia de um facto, cuja notoriedade, den
tro e f6ra do paiz, tão profundamente commo
veu a sociedade inteira, não póde manifestar
se favora.vel ao espirito revolucionario, de 
que o almiranteWandenkolk, ausente,consti
tuiu-se paladino. nem tão pouco aba.ndonar o 
Poder Executivo, entregando-o desarmado, 
ou pelo menos sem a autoridade moral do 
apoio do Senado, a seus inímigos pessoa.es, 
que procuram abalar os interesses fundam9n
taes da instituição que representa. 
, Nessas condições, o Senado tem o deTer de 

dar seu voto sem condescendencia com o 
espirito revolucionario que ameaça abalar 
profundamente os poderes da instituição 
fundamental, sem fazer causa commum com 
a àesordem, que traz o transtorno da. paz 
publica e que trabalha finalmente contra a 
existencia da propria Republica. 

Para esse terreno crê o orador que não 
se encaminham jámais os espiritos conser
vadores que preponderam no seio desta 
augusta corporação. 

Os senadores, como homens publicos, teem 
uma graTe responsabilidade, não s6mente a 
que póde vir ~erante a collsciencia, como 
perante a historla. 

O SR. Ruy BARBOSA-Apoiado. 
O SR. Q. BOCAYUV A-E é justamente na obra 

da pacificação dos espiritos, muito mais e1ft
ciente do que a pacificação consegUida. na 
ordem material das ruas; é na obra da con
ciliação dos espiritos, muito mais fecunda do 
que a conciliação dos interesses ephemeros. 
que forma.m ou transformam a sorte das 
vicissitudes sociaes, que o orador deseja, que 
pede o concurso da capacidade do seu hon
rado collega, o eminente representante ào 
estado da Bahia. e o concurso de todos os 
senadores que aqui estão representandQ tão 
sincera e tão convencidamente a. causa da. 
Republica e de seus interesses fundamentaes. 

VOZEs-Muito bem. 
(O Sr. pr6side'nt8 deia:a a cadeira da presi

dencia, que e occupada pelo Sr. 2° secretario.) 
O SR. PRJIlSIDJIlNTJIl - Tem a palavra o Sr. 

Aquilino do Amaral. 
O SR. Q. BOCAYUVA (pela ordem)-Sr. pre

lIidente trata-se de um assumpto urgente e 
importante, que não comprehendo possa ser 
submettíào a uma interpretação restricta 
do regimento da ca.sa.; penso que antes, 
faz-se necessario . a continuação 40 debate 
para; votarmos uma. solução que já se fuz 
de rada. (ApoiAdos.) 

Peço, pois a V. Ex. que sobre este ponto, 
tratanào-se de uma questão urgentíssima, se 
digne consultar o Senado, que, me pa.rece 
tem autoridade superior ao do regimento, 
tem competencia para o alterar ao menos 
occasionalmente, conforme as circumstancias. 
(Apoiados. ) 

Rogo, pois, a V. Ex. que consulte á casa. 

o Sr. Prelilldent:e-Attendenào ao 
que o honrado senador acaba de querer,passo 
a ler os artigos do regimento, e em seguida. 
consultarei a casa. 

O art. 69 diz (lê) : 

« A ordem estabelecida nos artigos pre
sentes e a que tiver sido dada. ]1610 presi
dente para a discussão daiia, nao poderão 
ser alteradas sinão nos ~tes casos : 

l°, para a leitura de OtIlClO ou documento 
sobre materia urgente ; 

2°, para urgencia ou a.di.amento ; 
30 , para posse de sellador.,. 
Aqui a hypothese, em que se pOderia enca

beçar o requerimento, seria a ao § 2°-para 
urgencia ou adiamento. 

Mas o art. 153 define o que seja urgencia 
(lê): «Urgencia para interromper a or
dem do dia s6 se deve entender a materia 
cujo resultado se tornaria nuIlo e de nenhum 
e:tfeito se deixasse de ser tratada immediata
mente. 

« Vencida a. urgencia .. o l'residente consul
tará de nOTO ao Senarto SI o assumpto é de 
na.tureza tal que, não sendo trataào imme
diatamente, se tornaria nuIlo e de nenhum 
etreito. 

Si o Senado decidir affirmativamente, en
trará a materia immediatamente em discus
são, ficandQ interrompida a ordem do dia até 
a sua decisão final; si decidir pela negativa, 
será a àiscussão do assumpto adiada para 80 
primeira. ,hora da sessão seguinte •• 

Nestas connições, terei occasião de consul
tar' o Senado sobre dous pontos. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Mas o Senado não 
tem autoridade pa.ra interromper ou alterar 
a ordem do dia Y 

O SR. PRBsIDENTE-Pelo regimento, não; 
o regimento é lei tiue obriga o Senado. 

Vou, portanto, consultar o Senado sobre as 
duas hypotheses: si a materia é urgente, e 
si é de tal natureza que ficará prejudicada 
não sendo tratada immediatamente. Devo 
caminhar de accordo com o regimento. 

Consultado o Senado sobre a primeira hy
pothese, responàe a.tfirmativamente, e assim 
quanto á ~', depois de haver o Sr. presidente 
relido a disposição do art. 153 do regimento 
do Senado. 

Continúa a discussão interromllida.. 
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o SR. PRESI\IENTE-Tem a palavra o Sr. 
Aquilinorlo Amaral. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL-VOU fallar 
pela orrlem. 

Desisto, não da palavra, mas !la orrlem em 
que r1.evia fallar, em favor de meu illustre 
collega, o Sr. senarlor pela Bahia. 

O SR. PRBSIDENTE-Tem a palavra o Sr. Ruy 
Barbosa. 

o Sr. ftulí Barbosa (mo"imento 
d~ attençt%o) - Sr. presidente. diz o orador. 
poucas vezes o Senado terá occasião de pro· 
nunciar-se sobre assumpto que interesse mais 
profundamente os seus direitos, a sua exis
tencia e a sua autoridade. Relevar-se-Ihe-ha, 
pois, o desalin~a palana, resultado inevi
tavel da. comow-0 sob a qual enceta a dis-
cussão. . 

Nas morlestas apparencias da questão esta
belecida no terreno dessas fórmas. a que 
alludiu o senador pelo Rio de Janeiro, quali
tlrando-a de questão forense, se vão litigar e 
decidir hoje assumptos de cuja gravidade de
penderá. essencialmente a força. o prestigio e 
a Ilranrleza da instituição republicana. 

EntendI! que opera o Senado como um tri
bunal politico ou. antes. como uma corpora
ção que tem hoje de emittir o seu voto sobre 
o assumpto vertente. Mas. nem esta considera
ção póde ath.stal-o do terreno da discussão 
constitucional e do debate jurirlico. em que 
deve-se achar a verdade e a dignidade do pro
cedimento nesta causa. 

Si nesta questão,continúa o orador, somos' 
sobreturlo, uma corporação política, não é 
para sacrificar o direito constituido que a 
carta funrlamental rla Republica reservou a 
todos os cidarlãos e, por consequencia, com 
razão superior, áqueHes que fazem parte rla 
representação nacional. immunir1.ades que se 
não por1.em ab~icar. 

Não é para rliminuir a força. dos direitos rla 
liberdade, não é para offerecer em holocausto 
ao pavor de uma situação, que não foi 
areada por nós, que rlevemos violar inter
esses superiores, de cuja manutenção de
penrle a estabilirlar1 e da ordem nacional e essa 
conciliação dos espiritos que é a primeira dai! 
conveniencio.s publicas. 

Está. profundamente convencido de que 3.8 
perturbaçõ.s políticas e sociaescada vez mais 
se aprofundam no espirito publico rornecenr1.o 
a certeza de que toda a instabilidade emque o 
paiz se debate não é devida á inspiração revo 
luciOllaria, mas 3.0 espirito invasor, ao espiri
to do abuso, ao espirito da força prepotente 
Q.ue, combatendo a lei, que desarmando a 
autoridade. que desprestigiando o direito,que 
espaJ.hando no espirito publico a descrençanas 
instituições. tem sido sem duvida alguma a 

causa perturbadora, a causa ameaçadora e a 
causa destruidora das instituições republica
nas. (Apoiados; muito bem.) 

E' por isso. que. fazendo a mais completa 
justiça aos elevados sentimentos do represen
tante do estado do Rio de Janeiro e respei
tando sinceramente as suas convicções, não 
desesperou ainda de encontra-lo no mQsmo 
caminho em que imperam os interesses supre
mos desta nacionalidade e a condição funda
mental do nosso futuro. 

Eis por que reputa. impossivel em tal terre
no qualquer transacçãa; todas as indulgencias 
em fa.vor da força abusiva tendem, não a for
taleeer a autoridade. mas a crear e a fomen
tar o espirito revolucionario. 

E' exactamente por isto que em todos os 
terrenos o programma rlo orador tem sido 
luctar pela lei, a.ppellar para as suas con~e· 
quencias e considerar sempre como o mlolor 
dos perigos para a situação social e política 
as conce,;sôes feitas em pr.juizo deUa ao poder 
prepotente e invasor. (Muito bem). 

Sim. o facto político impõe-se e sobrepõe-se. 
\Ias, qua.l a conclusão da primissa. estabele
cida. por S. Ex. ~ 

Simio. que devemos envirlar todos os esforços 
para levantar bem alto a autoridade da repre
sentação na.cional, para fazel-a comparecer 
perante o paiz cada vez mais prestigiada, pa.ra 
não ceder um palmo. uma pollegada, uma 
linha, no terreno dos seus direitos, no campo 
de sua 3.utoridade constitucional. 

O Senado é um tribunal de consciencia, 
sim; mas é precisamente por este motivo 
que nos casos em que a duvida for possivel 
não dever-se-ha esquecer que a solução é 
tatalmente pela liberdade (Apoiados.) 

E' exactamente por esse motivo que se 
alguma autoridade ao Senado é concedida 
para dispensar no rigor das leis, essa deve 
ser inutilisada não quanto ao individuo. não 
quanto á segurança individual, não quanto á 
autoridade do Congresso, mas em defesa dos 
principiO!! sagrados e inviolaveis sobre os 
quaes mais do que sobre outras quaesquer 
considerações assenta a segurança da Repu
blica e a estabilidade da! instituições. (Muito 
bem.) 

Não se quer, repellem todos com horror a 
idéa de graça, a ó1l'erta da clemencia em bene
ficio do collega roubado individualmente em 
sua cadeira de representante de um dos esta
dos rla Republica. Não se reclama para elle 
sinão o fôro. os seus juizes naturaes. 

E no interesse de ta.l pretenção todos seriam 
incapazes lie desejar que se sacrificasse um 
apice daquellas garantias destinadas a prote
ger o prestigio e o 11000ro do Senado. 

A conoiliação entre esses interesAeS da re
presentaoio naoion!Jol e os direitos inviolaveis 
dos reprelli!lD.tante8 da nação privados das 
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suas funcções constituciona.es, é perfeita- Não lhe será dano perguntaI', oOD,tinUa. o 
mente facil. EUa se acha nas disposições da ora,r1 0r, qual o funnamento positivo, qual o 
carta constitucional, e nem tem em mira f'un-'amento juriilico, ou qual a consiilerll-Ção 
sinão provocar um aresto, sem necessi.lade ile orr1em moral ou logica em que se poderia. 
absolutamente nenhuma de reforma no di- estribar a restricção con~emna<1a! 
reito constitui r1 o. Pede permissão para citar arestos tlrmarl08 

Relevar-sQ-lhe-ha, portanto, que antes em parlamentos ne outros paizes; especial
de encerrar a qU(;lstão, no terreno espEilcial- mente os no parlamento italiano, ouja coni3ti
mente politico se consir1erA obrigado a embre-- tuição analoga á brazileira, não se (listingue 
nhar-se em questões forenses, seguramente nella, si não em ter siilo menos generosa e 
as mais importantes r1e to'las aquellas de menos ampla em relação ás immunidades 
cuja solução depende essencialmente o aresto parlamentares. 
que se houver ile l>roferir. Citará (la obra ile Mancini e Paleote, pri-

O tribunal de consciencia assenta-a. sobre meiras autoridades sobre nireito parlamentar 
uma base ampla ne disposições legaes de que italiano, trechos que concluem por affirmar 
não se póde ninguem afastar. A. tarefa das quanto acaba de tranuzir., . 
honradas commissões achar·se-hia facilitada (O Sr. 20 secretario deix(l a ca4eir.a da pre
singularmente pelas circumstancias ante- sidencia qUIl e occupada pelo Sr. 30 $ecre-. 
riores do processo Iilesenvolvido róra desta tario.) 
casa. 

A questão da competencia rl0 fOro tinha Todas estas opiniões convergem no sentido 
sido liqui lada perante o mais insuspeito dos daquella que defende. . 
tribunaes, perante uma corporação militar, A autoridade que reclama para o Senado 
perante altos representantes dp. força pu- em materia de competencia de fêro não vae 
blica. limitar a auteridade dos tribunaes. Podem 

Não se poderia ter consultado arbitros me- todos manifestar-se, reconhecendo o tóro civil 
nos susceptiveis r1e merecer descontlança, ou o fôro militar; esta questão.passando ulta
no senti'o de serem capazes de inspirar-se riormente pela sua revisão natural nos trio 
no desPjo de alargar indevidamente as attri- bunaes do paiz, poderá ser resolvida alli em 
buições (la aut.,ridade civil. sentido opposto ao do voto que hoje se agitar, 

O conselho de investigação, composto de mas esse voto e essa deliberação é indispen
almirantes, declarara-se formalInente pela savel porque,nteressa essencialmente á na
competencia .10 fôro civil. tu reza dos direitos commettidos á guarda do 

As commissões reunidas não tinham mais Congresso; interessa primeiramente á immu
que acceitaressa opiuião insuspeita e auto- nidad~ parlamentar, como protecção dos mam
risada para assentarem sobre ella o aresto bros do Congresso, como garantia individual 
necessario, o arresto regulador dos direitos do exercício de suas funl'ções. 
neste assumpto. Senhores, si a j urisdicção commum e a ju-

Não se póde comprehen11er o espectaculo risdição militar fossem equivalentes liIaB suas 
a ana.lysar. fórmas, nos seus meios de defesa, nos seus 

As commissões, portanto, e eis ahi o motivo processos. nas garantias tutelarelil da liber
da queixa, cujas opiniões, aliás, a respeito na dade de cada um, a questão seria ociosa; mas 
natureza 1'10 fôro e elo caracter civil deUe, a situação do accusado variará. incalculavel
são transparentes nos fundamentos de seu mente conforme a consignação ao fôro militar 
parecer, as commissões incorreram em um ou ao fôro commum. 
erro imperr10avel quanr1o, nas suas conclu- Si o fim das immunidades parlamentares é 
sões, rleixaram-se áquem na autorirlade que abroquelar a independencia do representante 
o proprio Poc'er Executivo concerte, que o da nação, não é licito abrir mão absoluta
proprio Po~er Executi vo reconheoo, que o mente do direito de determinar O fôro per
proprio Po"er ExecutiTo solemnemente accla- ante o qual eUe tenha de respnnder pelos de
ma em favor (lO Senarl0. lictos que lhe forem imputados,sob pena de se 

Mas, accrescenta o orarlor, em que se poc1e_ deixar entregue ao arbítrio de sujeitar ore
riam funflar as commissões reunírlas para presentante da naçã.o a uma condição ve:&a" 
estabelecer restricção á autoridade do Se- toria e insustentavel ao sabor dos in~~ 
nano ~ de um governo prepotente e despres,(!.ofr dali! 

As commisiões reconhecem a competencia leis. 
do Poner Legislativo para. exa,minn.r a exis- Colloca.i-vos, Srs. sena,<1oI'es, oontinúa o 
tencia no (lelicto, para pronunciar-se a re- orac1or, na posição ,10 nosso honrar1 0 coUega 
speito (la inaffiançabiyr1a,de deUe, Par~ deciiir cujos r1ireitos agora i1efen-1o: ser'vos-hia ~n. 
ácerca (lo flagrante. ni1'ferente a responsabiliilac1e perante o juJ'1" 

4brem, porém, es~:excePQão unioa. e ab- civil ouem presença, r1e um conselho (~egQeP.· 
sQrd~@l r!!l:P&ã9!\. oo~~ do 1'4ro!ra..t Aoll3i~ que as VOSiOS dÚ'6l,tQ$ ~1_ 

SBNADO 17 -v. IV 
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igualmente garantidos numa. hypoihese ou 
noutra ~ 
Lon~e rle mim rlesconsiderar o alto presti

gio das justiças militares. Reconheço sua ne
cessidade,8eu valor e seus seryiços; mas, 
não nos illudamos; não são justiças de pri
vilegios, são justiças restrictivas. ElIas li
mitam a liberdarle normal do cirlarlão, em 
proveito da rlisciplina militar que as re
stringe; ellas diminuem a extensão dos direi
tos do accusarlo, fdcilitam muito mais a situa
ção do que accusa, do que a do qne se de
fende. 

Não carecemos diminuir a consin.eração de 
que sã.o dignos os juizes de esparja, para 
sustentar que a sua inrIepenrlencia não está 
C?l~ocarla. no mesmo terreno que a dos juizes 
CiViS. 

Por qUG motivo em torIas as constituições 
UvréS o legislador empenha o esforço mais 
éScrupuloso para rorIear a . autoridarle jurH
cia.ria de garantias que a ponham fora do 
alcance do porler Executivo? Por que motivo 
todas as constituições dão a essa justiça essa 
base de indGpendencia, que se chama inamo
vibilidade 1 Por que motivo os juizes com
muns, uma vez constituirIos, ficam para. 
sempre inrJependentes da acção do poder 
que os nomeia ? 

Evidentemente porque o legislador não 
póde deixar de contar com as fra.quezas h u
mana!; e seria. temerario quem reconhecesse 
em um juiz amovivel a mesrnainrlependencia, 
o mesmo espirito juridico, a mesma segu
rança nas rlecisões que em juizes sujeitos ao 
aceno do poder que os nomea e os demitte 
instantaneamentê. 

Entretanto, é a condição o.os juizes mili
tares; elles são rlesignados pela autorida·1e 
executiva, aquelIa precisamente, contra a 
qual as immunidades parlamentares são esta-
1:ielecidas para proteger a representação na
cional. 

Pórle portanto ser indiíferente á sorte (le 
um membro desta casa comparecer elIe per
ante um juiz civil, ou apresentar-se deante 
de uma autoridarle militar? Consi c1 erem·se 
ainda as consequencias da sentença,conforme 
for elIa proferida em uma jurisdicção ou em 
outra. 

Si se trata do foro civil, a Constituição 
estabelece o limite insuperavel abolindo em 
absoluto a pena de morte; si se trata da jus
tiça militar, ahi a pena de morte é libera
lisada com profusão em delictos. ás vezes, de 
natureza menos grave. 

Mas não é sómente a um membro rlo Con
gresso, inrlividualmente consiflerado, que 
interessa profundamente a escolha entre o 
foro civil e o foro militar, ella interes;;a sub
ataneialmente á propria instituição a que es-

tamos ligados, interessa a integridade ou da 
Camara ou do Senado. 

O exemplo subsiste agora mesmo na situa
ção singular do senador almirante Wan
denkolk. 

Si não pairasse sobre elIe essa opinião er. 
ronea, que procura confundir os reformados 
com os militares, esse cidadão, como todos 
os outros associados a elle no delicto que se 
lhe imputa, estaria ha muito tempo resti
tuido á liberdade; porque no processo com. 
mum ha prazos qUl~ limitam o arbitrio da au
torirlade processante. 

Basta a simples transposição de um termo 
fatal para que se dê o direito do habe«.s
corpus. 

Perante a~ justiças militares, porém não 
ha prazos, o misero con:lemnado ao arbitrio 
do seu regimem pode dormir semanas, me
zes e a·nnos no fundo de uma fortaleza, sem 
que autorirIade nenhuma tenha o direito de 
salval-o. 

O senador Wandenkolk, ha trinta e tan
tos dias se acha preso em estabelecimento de 
guerra. 

Segundo as leis civis actualmente a for
~açã~ ria culpa não pode exceder o prazo de 
Qlto dms ; esse prazo acha-se quadruplicado 
em relação ao pretendido o.elinquente sem se 
poder, na opinião dos que o consideram mi
litar, solicitar em seu favor os recursos da 
lei: de modo que não só se acha elle prejudi
cado quanto ás immunidaries que rleviam favo
receI-o (apoiados), como o Senarlo se acha 
interessado na sua integrirlarle pelo destal
que rle um membro ausente, actualmente 
preso a arbUrio do Poder Executivo, interes
sarlo em co nserval-o interdicto. 

Qual é na legislação militar:lo disposição 
que limita os prasos 0.0 processo? Nenhuma. 
A que fica portanto confiarIa a liberdade desse 
senador, sinão unicamente ao arbítrio ele uma 
individ ualirlade ainda que essa indivirl uali
dade seja a mais respeitavel rlaRepublica, 
ainda. que se ache cOlloca,la na magistra
tura suprema (10 paiz1 Uma rlivinr1arle que 
fosse pairawlo acima rlas creaturas e dos 
interesses humanos, seria rlesgraçarla a con
rlição do inrlivirluo que permanecesse sujeita 
ao seu arbitrio. 

E' portanto pelo Senado €lue o orador 
litiga nestB momento na tribuna as garanti& 
ino.ividuaes do representante da nação e 
a,dvoga as immunidades parlamentares desta 
Cll.sa do Congresso. 

Pugna. pela rlisposíção constitucional, que 
estabeleceu a igualdade rlo numero dos seus 
representantes dos estarlos no Senarl0. 

Essa igualdafl.e poil.e ser inr1etinirlamen te 
ferirIa; um representante ria nação pode ser 
conserv3do em prisão ,arbitraria até a expi
ração do seu mandato, i!Iem que haja nem no 
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fôro compet4mte, ~ela devolução dos papeis 
ás justiças ordimn'las afim de que o senador 
,a.ccusado o fosse perante as justiças compe·-
tentes. ' 

de uma severidade intransigente e abso
luta. 

Não é licito ao juiz, ao magistra.c1o. ou á 
instituição que com elIes [laja de lirlar trans

A autoride,4e do Senado, em relação á com- por o limIte preciso oa. suas definições, alar-
petencia do forQ, aooresceHta o orador. resul- gal:as por meio de analogias perigosas, pre
ta. ainda do texto constitucional considerada judICal-as de qualquer modo,mediante equipa-
agora fiobre outra f'!lce. rações não autorisaoas. 

O legjslador constitucional não previu a Senhores, o flagrante rlelicto no dl'rel'to 
hypotl1ese de que o ropresentante da nação 
pqdesse ser submetti(lo a processo em que brazileiro. tem um nefinição clara e termi-
n~o se d,esse a base da formação (la eulpa. nante no codigo do processo penal. 

Ora, conforme o processo for submetti'lo á O flagrante delicto dá-se exclusivame:ate 
j~risrlicç~ civil ou militar, haverá ou não em rlous casos: quando o indivirluo é encon
esta phase necessaria da qual decorre o mo- trado ~ommetteJ?do algum delicto ou em 
m,ento em que a. nossa autol'idade se tem de quanto e persegUIdo pelo clamor publico, 
pronunciar acerca do processo instaurado 1 As commissões reunidas pretell'l eram adop-

Este ponto sobre o qual lamenta que hou- tal' esta definição. amplando·a entretanto e 
v{lSse perpassa,1o tão rapir1emente a attenção a:dmittindo, como si tOra legal,o flagrante de
das com missões reunina' é (le valor consic1e- IIcto em que o accusado de um crime 8e en
rãvel em relação as immunidades parla- contra em tempo ou logar proximo a elIe 
mentares. tendo em auas mãos indicios ou provas com: 

O legislar'lor constitucional não arlmittiu probatorias do delicto. 
diatincçõfjs entre militares e civis. TO'lOS os A legislação patria não admitte semelhante 
membrO$ nel!ta e da outra casa rIo Congresso amp'.iíLção nem-reconheceoqua3i-flagrante 
são consinerados apenas como cirlanãos e preconisar1o pelos codigos francezes, mas em 
como ta,es responsabilisarlos no ÍOro legal todo caso, repellido no tocante ás immu~ida-
pelos delictos que commettessem, (les parlamentares. 

O orarlor rlesejaria que nesta questão não Na sua ulterior justificação do votoporQue 
olhassem os interessar10s unicamente para o concluiu o parecer. as commissões reuni(tas 
ID9mento actual; mas que tivessem um pouco insistem ainrla na flagrancia do delicto, con
elij m~ra, a perm&nellcia dos direitos a que si'leran,lo·o como uma continuidade perma
d(lve interessar a decisão commettida á inrle- nente de acção. em cujo decurso foi colhioo, 
penrlencia e á integridatie 00 Senano. segun'lo elIas, o senador almirante Wan-

A Republica tem vivieJ o oe leis pessoaes, denkolk. 
dEI reacções pessoaes, oa &ctos pessoaes rIo Qualquer que sRja a theoria relativa aos 
Poder Executivo e 00 Poder Legislativo. nelictos continuos, é impossivei contestar que 
(Ap"iados.) esses (leJictos poc1em chegar naturalmente a 

11; a respons/l.bilidade dessa attitude, o ha- um termo. e que, verificario esse termo, não 
bito de não prever as eventualidades previsi- ,é licito projectal-os além da sua duração ma.
veis do dta rle amanhã, tem si'lo a desgraça, teria!. 
a ruina e a miseria da situação. Ar1mittida a theoria advogada 'pelas com-

~enhores, toria a vantagem que momenta- miss<ies reunidas, chegar-se-hia a conclusão 
nE\!.l.mentlil por!essemos obter agora por uma· de que esses rlelictos oe natureza continua 
decisão fuvoravel aos interesses rIa actuali- uma vez principiarlos a commetter nun~ 
dll.!oe, não seria. compensarla pelos inconve- mais parariam, a despeito d,a vontarle dos 
niQntes eventuaes rlo aresto que ficasse limi- accusados, sinão no momento da prisão que 
tando a llossa autori,lade, fi habilitando ne os netivesse. 
futuro o Poner Executivo a invasões cada Isto é, seriam todos obrigados a concluir 
vez maiores no terreno das nossas immuni- que, aiwla quanno o delinquente voluntaria.
dádes_ mente interrompesse a acção crjmino~a, pon-

Não posso ainda, Sr. presidente, sahir do do-lhe termo, a nespeito de sua vontade, a 
terrenQ daI;! questões forenses. despeito da cessação da sua activioane repro-

Levanta-se deante de nós o problema da vavel, o delicto subsistiria contmuo e perma
:flagrancia, no casQvertente. E' um dos pon- nente. 
tos capitaes no asaumpto, A simples enunciação nesta idéa demon-
"8 tanto mais obriga.do me acho a não dei- stra,com evidencia merirliana, o seu absurdo! 

xa.l-o pa,ssar sem. discussão, quanto para A theoria ('OS delictos continuos é apenas a 
mim as doutrinas estabelecidas pelas commis- declaração de um facto de evidencia usual. 
~ reunidas representam novidades inau- Ha incontestitvelmente acções criminosas 
di~s bl.D materia de direito penal. que não se produzem instantaneamente, ac-
"*~9J'e$. as tórIDIJ,S do direiW peIl,M são ções criminosas que continuam. que d uram ~ 
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que teem umaexistencia mais ou menos pro
longa~a. 

Mas, por mais durailouro que seja o crime, 
o legisla<1 or não póc1e i1eixar rle reconhecer 
a seu agente a possibilidane, o direito ne ces
sal-o. 

E seria uma iniquinarl e, uma violencia in
comparavel, consinerar sempre criminoso o 
autor ne nelicto continuo simplesmente p)r
que elIe o houvesse principiano a com
metter. 

As commissões reunirlas reconheceram, fir
maram o facto rle que o senanor almirante 
Wani1enkolk, depois de haver commetticl o o 
delicto, evadira-se do porto ào Rio Gran'le no 
Sul. 

A evasão netermina, inc1 ica precisamente o 
ponto terminal da continuir1acle elo rlelicto. 

Os nobres senaàores não po lem eXlgir de 
mim, continúa o orarlor, conrlescenàencia 
maior na argumentação, no que firmar-me 
nas proposições que a~ proprias commi"sões 
reunic1as estabeleceram para. dellas inferir os 
corullarios naturalmente logicos. 

As commissões reconheceram o facto da 
evasão. A evasão é o termo do ilelicto, salvo 
em uma hypothese, salvo si no momento rla 
evasão as testemunhas (10 crime, existentes 
no logar em que eUe aeal,a rle se perpetrar, 
~eguem no encalço do criminoso, até operar 
L pr'isão. 

Este é o caso no clamor publico, só nesta 
lypothese o nelicto continúa,porque as teste
munhas não àeixaram a pista do delin
luente. 

Eis a unica hypothese em que. dada a eva
são, não se deu o termo em que finda o fla
grante delicto. Mas qual é a hypothese? Não 
só se deu a evasão, como as commissões reco
nhecem, mas os autores da prisão, longe de
se acharem no logar onde o delicto fôra per 
petrado,partiram para preni1er o rlelinquente 
de um logar distante. (Ha um aparte.) 

Oh! senhores, não querem ver! Póde-se 
oppor um argumento desta ordem a um ho
mem que está interpretando a lei? (Ha ou
tros apartes.) 

Sou um interprete rle leis; prescindo abso
lutamente do juizo pessoal e intimo que eu 
ou qualquer de nós possa fazer em relação 
aos acontecimentos de que se trata; como 
interprete de uma disposição IQgislativa, pro
curo determinar o seu alcance; posso ser mal 
inspirado na intelligencia dada ao pensa
men~o do legislador; ma;;; hei de ser comba
tidCJ no t!rreno das minhas deducções. 

Dizia : O dellcto perpetrou-se no sul; os 
agentes das autoridades, incumbidos de pren
der o delinquente, foram enviados de um 
ponto diametralmente opposto, do norte; deu
se o encontrO entre o delinquente e o appre
bensor. I'lem que circumstancias~ Depoisque 

o delinquente se evai1iu, isto é, d~i8 que, 
se tornara evidente sua intençâo de inter
romper o delicto commettido. Ou é lrreducti
vel aqui a evi,lencia contraria ao flagrante, 
011 a confusão politica tem transtornado em 
nós todas aq uellas noções que em outros tem· 
pos nunca sotfreram debate entre juri!JCOD
sultos. 

Achamo-nos em eircumstancias muito d8lJo 
favoraveis, nós, OS orgãos da defesa da immu
nidade parlamentar nesta questão, para nos 
aproveitarmos de todos OS elementos que o 
caso nos poderia pro]lorcionar. 

Não podemos manusear esse montão ne pa
peis, nos quaes presumo que não é tanta. & 
causa do accusado que Ie acha compromet
tido, quanto a do accusador. Entretanto, si 
alguns elementos apanhados por audi~io im
mecliatll. não se me estamparam mal no es~i
rito, ou si me não falha a memoria. a respelto 
delles, parece-me achar-se attesta~a nesses 
pa.peis a existencia ne uma circumstancia que 
não é indílferente para o caso:-a ,la banrlei
ra branca, içada pelo almirante Wandenk.olk 
no tope do seu navio. 

Agora permitta se nemorar alguns in!ta.n
tes no aspecto politico rla questão. Inveca-se 
toc1 a a severlrlarle rla justiça contra o crimi
noso accusarlo rlo proposito maU'a.zejo de 
subverter a orrlem constitucional_ 

Sejamos, Srs. senanores, conclue o orador, 
um pouco mais ca(itos em materia tão melin
"rosa. 

Vós vos proponrles fazer baixar implaca.Tel 
a justiça contra o perturbador da ordlJ1tl ooá
stitucionaI. 

Onrle está essa ordem ~ quem perturbou ~ 
quem a collocou nessa situação ânomala,onde 
o rlireito no ci"anão se Ilebate de encontro 
aos interesses da legitimldarle ou da revolu
ção! 

Si somos um tribunal político, coatinúa o 
orador, e se époliticamente que nos temos de 
collocar para resolver esta questão, entre 
todas solemne, não esqueçamos que represen
tamos perante o paiz um papel de comerlia., 
si nosj ulgamos com bastante autorida.de para 
atirar a primeira perira contra o compa
nheiro indefeso, desprotegido, que se apre
l'enta como victima, quando attentarlos tão 
graves, desses que se armam com todas as 
forças do poder, teem atravessado incolumes 
o recinto no Congresso, entre applausos desta 
casa e na outra. (Apoiarios e não apoiados.) 

Não quer o ora<1or fazer a apologia revolu
cionaria. Acompanha os factos como obser
vacl or político, e é como juiz político que ap
pelia pa.ra o Senario : digam lhe si t.ttou aos 
selltimantos na honra o ci<1adão que, esbulhe.
rlo de toclos os seus rlireitos cOllstitucionaes, 
e não tenrlo enoontra"o a.poio em nenhuma 
das instituições do paiz, julgou enoontra.r o 
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seu salvamento em uma grande causa pode
rosa e applaudirla, em uma causa trium
phante, a que se acha ligarla a sorte rl e tantas 
victimas e a esperança de tantos direitos. 
(Muflo bem, muito bem. O oradO/o e compri
mentado.) 

(Assume a presidencia o Sr. 'lJice-presidente.) 
Vem á mesa. é lida, apoiada e posta con· 

junctamente em discussão a seguinte 

Emenda sl:bstítuti'IJa 

o Senano, reconhecendo, de accorrlo com os 
funnamentos no parecer, a competencia ,lo 
foro civil, em presença do art. 20 da Consti
tuição rla Republica, perante o qual rlevlj 
responner o membro (to Congresso, (lelibera 
que, meniante requisição ao po,ler Executi
vo, sejam remetti,los os papeis concernentes 
ao caso (10 senar10r almirante reformano 
Eduarrlo Wandenkolk ás justiças communs, 
onrlê se lhe (leve formar a culpa e proceder 
ao respectivo julgamento. 

Sala das sessões, 26 rl e agosto de 1893.
Ruy Barbosa.-João Nei'IJa. 

o Sr. Presidente- O Senado con
siderou urgente o assumpto para preterir a 
ordem do dia de hoje, e, de accordo com tal 
deliberação, assim se prqcedeu até este mo
mento. Entro em dUVida si a sessão está de
clarada permanente ou não. ~i, pois, não 
houver quem indique que a ses~ão tome o ca
racter de permanente, a.té decidir-se a pre
sente questão, na fórma do regimento rla 
casa, suspendel-a-hei, visto que já está exce
dida a hora; e rlarei o parecer em discussão 
para a primeira parte da ordem do dia da 
sessão seguinte. 

O SR. RUY BARBOSA (pela ordem) 
Parece-me que o pensamento do voto do 
Senado foi considerar a sessão permanente. 

O SR. PRESlDENTE-O Senarlo positivamente 
não deliberou nesse sentido; votou apenas a 
urgencia. 

Si o nobre senador insiste, consultarei o 
Senado. 

o SR. RUY BARBOSA - Não insisto. 

o SR. PRESIDENTE-A rliscussão fica arliada. 
li ordem rlo rlia da sessão seguinte será.: 
1" parte, ate ds 21/2 hor6l.s da tarde: 
Continuação ,la discuiSsão unica ,lo parecer 

das commissões reuniilas. rle constituição, po
deres e diplomacia, n. 203, de 1893. sobre a 
mensagem em que o Presidente da Republica 
solicita licença para ser processarlo o senador 
almirante reformado, Eduardo Wanr1enkolk. 

2a parte, ds 2 1/2 horas da tarde, ou antes: 

3" discussão, da proposiçõo da Camara dos 
Deputarlos, n. 60, de 1893, fixanrlo a despeza 
(lo Ministerio da Guerra para o exercicio de 
1894; 

3 1 dita elo projecto do Senado, n. 39, de 
1893, disponrlo sobre a vitalicierlarle dos om
cios de contarlor dos juizos do Districto Fe
deral~ 

Discussão unica das emenrlas ela Camara dos 
Deputar1os, ao projecto do Senarlo, n. 12, de 
1891, definindo os r1ireitos sobre liberdade de 
cultos, a que se refere o § 3° do art. 72 da 
Constituição. 

2" dita das proposições da mesma Camara: 
N. 69 de 1893, provendo sobre o alista

mento eleitoral. incompatibilirlar1e e outras 
meilidas attinentes ás eleições federaes; 

N. 61 de 1893, dispondo sobre terras devo
lutas dos e$tarlos da União, a que se refere o 
art. 64 da Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

91a sesS80 em 28 ne agosto de 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes ('lJice
presidente) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acta- EXPE
DIENTE - Communicação do Sr. Esteves Junior
ia pARTE DA onDEM DO nIA - Discussão do parecer 
n. ~03 - Discursos dos Srs. Aquilino do Amaral e 
ArIstides Lobo - Requerllnento do Sr. Ruy Barbosa 
-Observação do 8r. presidente - Discurso do Sr. 
Coelho Rodrigues- Emenda - Discurso do Sr. Ama
ro Cavalcanti - Discurso do Sr. Ruy Barbosa_ 
Observações do Sr. A" aro Cavalcanti - Encerra_ 
mento da discussão - Requerimento do Sr. Ruy Bar
bosa - Observações do Sr. pre'idenle - Observações 
do Sr. Q. Bocayuva-Ob.,ervações dos Sr. Generoso 
Marques e presidente - Votação nominal - Decla
ração de voto 

O SR. PRESIDENTE - Não ten,lo o Senado 
deliberano precisamente estabelecer-se a ses
são permanente, penso que posso interpretar 
a sua vo~ção !,lo s~nti(10 restrictivo e cons~- Ao meio-rlia comparecem 37 Srs. senailores, 
de~r a dIscussao arharla, (anrl.o-a para ~ prI- a saber: prur1ente ne Moraes,GiI Goulart, An
me~ra parte da ordem do dIa da sessao se- toni~Baena, Francisco Ma<lhar1o,Joaquim Sar
gumte. I mento, Nina Ribeiro,Manoel Barata, Gomenso-

O SR. Ruy BARBOS~-Não insistir~i, mes!ll0 rol. Coelho ~o<lrigu~s.Elyseu Ma~tin~,Ca,tun:a, 
lltlrque acho-me fatIgado e para mIm é m- Joao CordeIro, Jose Bernardo,OlIvelra Galvao, 
~nte que ~ sessão continue ou não. Amaro CavalClIDti, Almeida Barreto, João 
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a.oousado não optar pelo julgamento imme
diato. 

Crê o orador que' não pórle haver sobre o 
referi t1 0 artlgonullS interpretações. 
Tratanrl~ de um crime commettir1.o por 

senador UU Rt\pUta,1o, critne que seja inafian
QlI.vel e tendo bavino prisão em flagrante, a 

. autoritl1i.<1.e processante. isto é, o juiz compe
tente pn.l'a a formação da culpa, é que tem 
de remetter, nos term(ls do art. 20 da Con
stituição, ao Senado ou á Camara esse pedi
do (la licença: e tratanrlo-se de hypothese ni
versa <la 2' parte no citatto artigo que r1iz 
respeito ao crime afiançavel, quanr10 o agen
tê do rlelicto não se acha incluirlo na r1isposi
ção da primeira parte, ainila assim está r1.e
terminarlo que quem deve solicitar a licença 
é !I. autoridatle processante, porque o Senarlo 
e a Camara é que podem julgar si é proce
dente ou não a accusação. 

Já se v.ê, portanto, que, nem em um, nem em 
outro caso, póde-se anmittir que a licença para 
o processo seja solicitada pelo Poder Execu
tivo. 

lteferindo·se a outro ponto do parecer em 
q'Ue 8. commissão, tratando da existencia do 
deUctio, teve de recorrer ao Codigo Cri
minal para pedir disposiçõe8 oude capitulasse 
Q <lelícto de que accusam o almirante senador 
Wandenkolk ; acha o orador que é claro que 
/l.propriacommissão é a primeira a reconhocer 
que o crime é por sua natureza civil e não 
BliUtar. 

Si a commissão entende que o crime defi
nido é aquelle que está no art. 93 ou III ou 
115, § 4°, porque deixou á escolha para que 
fosse incluido o delicto em qualquer desiles 
artigos, o que não é justificavel porque o ju
risconsulto não póde ter o direito de dizer
esoolba- ; seria necessariamente dizer, como 
jUriseonsult'ls, que o crime cemmettido pelo 
senatlor Wandenkolk é o elo artigo tal. Mas 
deixar ao arbitro de quem quer que seja, es
colher no Codigo Penal um artigo em que 
capitulam o delícto, é cousa com que absoluta
mente não se póde concorr1ar 

Si a commissão, portanto, reconhece que 
no Codigo Criminal está capitulado o delicto 
perpetrado pelo senador almirante Wanden
kol~, si no codigo militar não existe disposi
ção anoJloga para que se diga por analogia 
que o delicto é a um tempo civil e militar, é 
claro que a. mesma oommissão reconheceu 
que fóro é civiL 

Mas, si a com missão, pergunta o orador, re
conhece que o fôro é civil, como é que conclue 
o seu parecer concedendo licença ao presi
dente da Republica, ao chefe do Poder Ex
ecutivo, pal'a processar o senador almirante 
Wandenk,)lk ~ 

Respondendo a um aparte do Sr. senador 
l\UJ Ba.l.'bosa., em que diz que o codigo com-

mUm não se applica á jurisdições militares, o 
orador affirma que na realidade nãopór1e ser 
applica~o, salvo sise reconhece que no codigo 
militar não ha delicto definido. 

A autoridaàe milita.r só pór1e processar nos 
crimes militares e 08 crimes militares não 
por1emser capitulados pela commissão ; estão 
na lei. 

Não ha crime algum sem uma lei anterior 
que o qualifique. 

Esta é que determina os seus elementos. 
Póde um destes elementos não achar-se no 
facto deIictuoso ; o ,'elicto rleixa de existir, o 
processo não póda ter logar e muito menos a. 
conrlemnação. 

Lembra (') oranor que ha na. pratica ele um 
delicto periodos diversos. 

O primeiro é puramente psychologico, passa. 
no foro intimo. . 

Emquanto o delicto alli está, só o seu agellte 
o conhece, só Deus o pcíde conhecer. 

E' o caso da. premeditação do delido, a. in
tenção de praticaI-o. 

Este facto, queé criminoso moralmente, es
capa á acção da justica social. 

Não eXIste imput ,bilidade neste caso, não 
existe crime, não existe processo possivel. 

Ha um segundo periodo em que o plano ou 
a intensão de praticar o delicto passa a to
mar as fórmas exteriores. 

Estas fórmas exteriores do delicto ainda 
escapam á acção da justiça social. O agente do 
delicto póele recuar, póde arrepender-se e, por 
consequencia, ate então ajustiça publica nada 
tem que ver com o ,;eu procec1 imento. 

O tArceiro periodo é aquelle em que o 
individuo começa os actos de execução; póde 
então dar-se já o delicto quando, pol' exemplo, 
o individuo que quer matar apanha uma 
faca_ 

Ahi o crime de homicidio não está ainda 
pra1icado, porque elIe faz o deJicto nos actos 
preparatorios para SUa consumação_ 

Ha outro periodo, que é quando o crime que 
começa falha, ou por uma ciscllmstancia in
dependente do individuo, ou por uma circum
stancia independente de sua vontadtil; neste 
caso, tem-se pelo direito francez o crime falho 
e pelo direito patrio a tentativa. 

Pergunta, por conseguinte, o orador, quaes 
os actos praticados pelo senador Wanden
kolk? Quaes as suas intenções? Quaes os 
actos preparatorios 'E, finalmente, qual o 
começo na eXf'cução ? 

Reconhecendo, portanto, a commissão que 
nos actos praticados pelo senador almirante 
Wandekolk não houve sinão um começo de 
execução, actos preparatorios e não crime, o 
delicto por conseguinte não foi cOllliummado, 
elle não existe. 

Si a commissão não sabe qual o delicto 
praticado pelo senador alIRirante Wanden-
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kolk, si é do 8.l't. ll, do 115 ou do 93 do co
dilro, como pôde ainda affirmar que elle é 
inafiança vel Y 

Mas a commissão foi além; não se conteR
tou em dizer que o delicto é inafiançavel e 
entende que o senador almirante Wanden
kolk foi preso em flagrante. 

Sobre este ponto o orador demora-se em 
longas considerações no sentido de provar 
que o senador almirante Walldenklk não 
foi preso em flagrante, porque a flagranda 
do delicto pelo nosso codigo, diz o orador, só 
se dá quando o agente é surprehendido no 
acto de praticar o deticto, ou quando é perse
gmdo pelo clamor publico. 

Passando a outro ponto, o orador refere-se 
a uma carta publicada no Diario Popular, 
em que o seu collega senador Aristitles Lobo. 
diz l'J.ue a com missão declarou que o crime 
do senador almirante Wandenkolk era es
sencialmente politico, 

Pergunta o orador: si um d0S membros da 
commissão está em completa. divergencia, 
julgando que 8. opinião dos seus collegas é 
erronea sobre este ponto; si a coínmissão, 
com exclusão de S. Ex .. entendeu que o 
crime não é militar mas sim politico, como 
póde concluir o seu parecer concedend.o a 
licença ao Presidente da Republica, quando 
esta só podia ser concedida para processo 
militar 1 

Passando ao ponto a que se refere á com
petellcia do tribunal mIlitar par'&' o j ulga
mento de um caso semelkante, o orador lê 
o parecer de um dos homens mais notavo1s 
do paiz, o Sr. s"nador Bernardo Pereira de 
VascencelIos, um dos autores da antiga Con
stituição, contrario a essas nomeações de tri
bunaes e conselhos militares. eivados de ini
quidades, sempre suspeitos, porque esses 
consl-Ihos representam sempre a opinião dos 
que os nomeam, 

Abundando ainda em outros argumentos,o 
orador termina dizendo que lhe pMece ou 
antes crê firmemente que não ha. republi
cano sincero que esteja satisfeito com a ~itua
çio actual, e mesmo aquelles que t'requen 
tam o palacio Itamaraty levantam protestos 
e clamam contra esse governo despotico, que 
tem avassalado o paiz e qne tem reduzido 
a. Constituição a verdadeiras ruinas. 

com a eloquencia da !lUa. palavrá., conseguiu 
confundir o debate: aliás simples, tendo-o 
complicad.O o seu companheiro, que. agora. 
desceu da taibuna. Assim é que contemplou 
o Senado a duvida a. respeito da criminali
dade do almirante Wandenkolk, chegando-se 
ao ponto de contestar a sua provada culpa. 
Para attingir a um tal intuito, toi preciso ne
gar todas as noções e as mais claras do di
reito criminal. 

Precisa reduzir-se a questão aos seUS ver
dadeiros termos, não trazendo á tribuna ele
mentos estranhos ao assumpto. Os ad versarios 
do parecer devem procurar outros factores 
para indultar o criminoso e restituil-o á li
berdade; convém, entretanto, não atrrontar a. 
justiça e a verdade para conseguir um ta.! 
intuito. 

O delicto é complexo, pertence á classe da.
quell~s que se denominam crimes continuos. 
De feito, ninguem ignora que o accu;;ado apo
derara-se de um navio em Buenos-Aires, 
armara-o em Montevidéo, guarnecera-o e 
apparelhou-o para invadir a cidade do Rio 
Granr\e, no estado do mesmo nome, e ahi 
capturou navios mercantes e de guerra para 
o fim de servir ás suA.s intenções revoluciona· 
rias. Eis por que acha inapplicavel a doutrina. 
que pretende não ha ver sido o almira.nte 
preso em flagrante delicto. Estava elle n .. 
constancia do crime, não se podendo acreditar 
que a sua evolução para Santa Catharina 
significasce a desistencia de suas intenções. 
O erime foi continuo; o delinquente reti
rou-se de uma praça onde não lhe foi possivel 
levar a etreito o intuito criminoso j fel-o, 
porém, com aJ;evidente intenção de continuar 
na sua pratica. e por esse moti vo é licito 
conjecturar que abordara a Santa Catharina 
não +'endo ainda desistido da intenção cri
minosa. 

Em presença de tal facto, nio póde o Se
nado converter um acto 11e fraqueza em um 
acto de arrependimento; a evolução para 
Santa Catharina não significa que o almirante 
pretel\desse abani10nar a causa esposada; ao 
contraario, deve afigurar-se como um re
curso de quem busca auxilio ou elementos 
de apoio. 

Tem ouvido, continúa o orador, com a ma
xima surpreza, que não se realisara o tia
grante na prisão eft'ectuada d.o almirante 

O Sr. Ari!!ltidclS Lobo não se Wandenkolk; é preciso protestar contra se
demorará muito tempo na tribuna, por isso melhante theoria. 
qlle seu estado d,· saude não lhe permitte Nos rlelictos continuos cumpre examinar a. 
acompanhar o raciocilllo complexo dos ora- serie de violações que os compoem; nem 
dores que o teem precedido na tribuna. Dará /1ahi é licito presumir que ofla"rante é irrea
apenas ao Senado a razão que determinou a lisavel quan"lo um ou outro dos que os con
sua acquiescencia ao parecér em diSCU!\SãO'j stituem eft'ectua-se e manifesta por actos ex· 
O debate tem corrido, pede licença para afir- teriores á intenção do autor 11aquelles. 
mal-o, de~locado de sua verdadeira situação. Diz-se que é necessario, na conjunctura. 
Um dos preopinantes, o senador pela Bahia., a.ctu.al, interpor um appello para tranquilli-
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.de do paiz e em favor das instituições. 
il.hi conclue-se qué convem innocentar o cri
dnoso, quan'1o em verlhli~e a logica aconse
I.a que se odeveria nnir com to,lO o rigor 11a 
II para escarmentar torlas estas tentatIvas, 
ue mais compromettem do que salvam a 
ausa publica. 

Trata-se evidentemente, prosegue o orador, 
e verificar tres factos:"1 o, a existencia do 
ielicto ; 2°, a flagrancia deste e 30 a inafflan
iabilidade do mesmo. 

Quanto ao crime, não ha. questão; numero
lOS documentos o attestam. 

No tocante á. flagrancia, cumpre confessar 
que são inverosimeis as supposições que hão 
sido otferecidas pelos defensores do (leUn
quente. 

Não é presumivel que um revoltoso, que 
pretenr1e aban~onar a lucta, procure logar 
menos abrigado e seguro nO que aquelle que 
lhe poderiam otferecer paizes estrangeiros, 
e menos que, no acto da r1esistencia, houves
se se apoderarlo do armamento completo de 
navios de guerra. 

O Senarlo não é certamente um tribunal de 
justiça, compete-lhe apenas verificar o facto, 
a. inaffiançab'lirlade 110 11elicto e o flagrante Ila 
prisão etfectua'la. A este respeito contesta-se 
resolutamente a competencia do Presir1ente 
da Republica, para se dirigir ao Senallo re
~uerenflo a autorisação necessaria para in
f:taurar o processo. Tal contestação resulta 
simplesmente de um verilaileiro equivoco. 
Preten,le-se que nenhuma r1isposição subsiste, 
autorisanrlo o chefe do porler Executivo a rli· 
rigir-se ao Senado, requisitando o direito de 
processar. 

O orador acredita que não está em erro, se
parando o crime actulI.I dos delictos communs; 
nenbuma exigencia é rasoavel em materia de 
farmalidades quando o poder se encontra 
em uma situação anormal onde exigencias de 
ordem publica requerem exemplar puni
ção. 

O Senado deve attender para a circumstan
cia. de que não se trata, no caso sujeito, de 
um crime commum; menos ainda, de um de
licto insignificante. 

A questão snbmettirla ao nosso parecer deve 
ser considera.-la sob tor1as as suas faces, pois 
que constitue o SenaClo um tribunal politico,a 
respeito do qual não é licito inquerir rle for
maliflarles occasionaes, mas de inrtagar tão 
sómente si foram ou não cumpridas as dispo
sições constitucionaes. 

Ora, é manifesto que o Presidente da Repu
blica remetteu ao Senar10 as peças indispen
saveis para o seu julgamento. 

. Em resumo, entende que, sendo urgente a 
ma.teria.,convem que o Senado a encerre, para 

que seja decidida quantú antes a. sorte des:te 
parecer. 

O SB. Ruy BARBOSA (pela ordem) requer 
urgencia pat'a continuar a lÜscus8ão. 

o Sr. Prelddent,e - A' vista. da 
deliberação tomar1a pelo Senado na sessão 
anterior, independe de nova urgencia a 
continuação da discussão. 

O SR. Ruy BARBOSA (pela ordem) - Per
mitta-me, pois, V. Ex. a seguinte corisulta: 
Póde caber-me ainda a palavra no presente 
debate? 

o Sr. Pre!!õident,e - Não; em pre
sença na disposição regimental, que apenas 
concede fallar duas vezes ao relator do pare
cer, restringin(lo,entretanto,a qualquer outro 
senador. que intervenha no debate, semelhan
te direito. 

o Sr. Ooelho Rodrigues
Sr. prcsiden te, nuo pretendo tomar por muito 
tempo a attenção do Senado; venho antes fa
ier uma declaração de voto do que discutir a 
materia que, a meu ver, já tem sido muito 
discutida, talvez mesmo um pouco mais do 
que convinha. 

O assumpto é melindroso, é pessoal e, por
tanto, susceptivel de apaixonar facilmente 
aquelles que tomam parte neste debate. 

Estou, porém, no proposilo d.e me não 
apaixonar nem a favor de um lado nem a 
favor do outro, mesmo porque sinto-me um 
p IIICO isolado na maneira de encarar as ques
tões sobre que tenho de votar a proposito do 
p"recer da honrada commissão. 

Quaesquer que sejam as minhas sympathias 
pela revolução do Rio Grande do Sul, e eu as 
tenho ... 

O SR. PINHEIRO GUEDES - E quem não as 
,tem? 

O SR. COELHO RODRlGUES- '" não chego 
ao ponto de drclaral-a legal e, desde que du
vido da legalidade daquelle movimento, não 
devo na minha posição de senador animar os 
que o promoveram e sustentam. 

Como disse, tenho duvidas sobre sua lega
lidade; esta não é questão de coração, e não 
foi debalde que a cabeça foi posta pela natu-
reza acima delle. . 

Parece-me estar provado que o almirante 
Wandenkolk, nosso collega muito distincto, 
praticou, si não todos, alguns dos factos que 
lhe são arguidos e estes factos. tambem me 
parece, são de sua natureza graves. 

Mas si chego até ahi concordando com a 
honrada commissão, sinto divergir della no 
modo de encarar a questão desses dous pontos 
]>01' dlante. 
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Primeiramente é principio comesinho de 
direito que não ba crime sem uma lei an terio!' 
qU'3 o qualifique. 

Por consequencia, para qualificar um crime 
é preciso saber antes de tudo qual a lei que o 
previne. 

E' uma questão prejudicial e a primeira de 
que me occuparei. 

Depois de assentada qual é a lei pela qual 
devem ser afferidos os factos arguidos ao al
mirante Wandenkolk, tratarei tambem de 
indagar qual ti. autoridade competente para 
tomar conhecimento de~ses factos. E depois 
de ter resolvido como puder estas duas ques
tões preliminares, procurarei entrar na apre
ciação do parecer da com missão e concluirei 
manifestando meu voto sobre elle. 

Duas opiniões se teem manifestndo a re
speito dos fn.ctos arguidos ao accusado. 

Uns con~ideI'am o facto, de que é arguido, 
crime militar, outros o consideram, pelo con
trario, crime commum. 

Na minha noção de direito, o crime militar, 
em ri gOl', é o que só pode ser praticado por 
militar como militar. Desue o momento em 
que o facto, embora prclticado por militar, 
possa ser praticado por outro cidadão qual
quer, como qualquer de nós, não póde ser' con
siderado crime militar. 

A nossa legislaçiio processual em mate ria 
crime (l ainda vigente, posto que anterior ao 
regimen actual, serve-se mesmo da1l expres
sões - delicto ou crime puramente militar
que snppõem outros crimes tambem militares 
mas não puramente taes. 

Estas expressões do art. S, do codigo do 
processo supponho que foram textualmente 
reproduzidas, bem COlllO não o atfirme, no 
art. 6° do codigo penn,1 da Republica. 

OSR. Ruy BARBOSA-E na provisão de 
IS34. 

O SR, COELHO RODRIGUES - Mas não preci
samos de fallar nessa provisão, porque basta
nos o codigo UO processo, que sempre vale 
mais do que a provisão, e não podia ser revo
gado por ella. 

Nesse codigo, no citado art. So temos 
aquellas expressões que são reproduzidas, si 
me não engano, no art. 6° do nosso actual co
digo criminal, e que importam muito ao caso. 

Pela provisão a que allude o honrado se
nador pela Bahia, foram definidos os crimes 
militares de accordo com a'1uella noção. 

Esta noção foi ampliada pela lei de IS de 
setembro de IS51. 

Cito de memoria, mas creio que é est:1 
mesmo a sua data. 

O SR. Ruy BARBOSA - Exactamente. 
O SR. COELHO RODRIGUES - Foi ampliada 

esta noção a respeito de alguns crimes prati-

cados por paisanos, no caso de guerra ex
terna. 

Trata-se de direito criminal, materia posi
tiva, de interpretação restricta, onde não e 
possivel ampliação. 

Por consequellcia só o paisano podia pra
ticar estes crimes militares, no caso de guerra 
externa. 

Só então tues crimes podiam, por excepção, 
ser considerados purnmente militares. 

Não se trata felizmente de guerra externa; 
ainda 1l{l0 se arguiu i::ito. Logo excluamos a 
hypothese unica em que os factos em questão 
podiam ser considerados crimes militares pela 
lei de 1850, ainchl suppondo-se que ella vi
gore depois do novo Codigo Penal. 

Mas, em regra, só se considera crime mi
litar, aquelle que ,,6 pode ser praticado pelo 
militflr, e como milital'. 

Logo, tratando-se de um facto em que o 
almirante Wandenkolk foi auxiliado por 
muitos outros cOluplwheiros, paisanos e não 
pais;lllos, não se trata evidentemente de um 
crime puramente militar, E' por consequen
ciu de um cl'Íme commum. 

E já que tratei desta, questão suscitarei ou
tra que foi levantada no Supremo Tribunal 
de Justiça, à qual o Presidente da Republica 
procura responder na mensagem, que diri
giu flO Senado; a saber, si o codigo penal da 
armada esta ou não em vigor. 

No Supremo Tribunal de Justiça se havia 
dito que o codigo pena.l da armada, de 5 de 
novembro de 1890, fóra mandado por em 
execução a 5 de fevereiro de IS91; mas por 
um decreto de 4 de~te mez de fevereiro fÕra 
suspenso, e por outro de 14 foi autorisado o 
ministro da marinha a reformar o mesmo 
codigo da armada. 

Havia-se negado a autencidade deste de
creto, e o Presidente da Republica sustenta-a 
na sua mensagem, citando o Diario Olficial, 
o numero, e creio que ate a pagina em que 
foi publicado. . 

Dou, por consequencia, como provada a 
authentícidade deste decreto. 

O SR. Ruy BARBOSA- Isso era. um argu
mento accessorio. 

O SR. COELHO RODRIGUES- Mas, basta isto 
para lega lisa r o chamado codigo penal da 
armada 'I 

Este decreto, embora exista, autorisava o 
n::inistro da marinha a reformar o Codigo 
Penal, cuja execução fora fldiada antes de 
iniciada; o que mosÍl'a que elIe nunca esteve 
em, vigor. 

Mas, o ministro da marinha só usou da au
torisação a i dt! março, isto é, no mez se
guinte. 

Neste intervallo, veio a Constituição Repu
blicana, que alterou todos os ~eres existen-
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tes: estabeleceu nova ordem de causas a que 
se podia applicar o pensamento do poeta: 
no"us ab integro sreculorum nascitur ardo. 

O Presidente da Republica deixou de ter 
todos os poderes extr'10rrlinarios que tinha e 
que não podiam ser cooserv,\dos pelo dele
gado, ainda quaudo fosse legitima ~, delerra
ção; porque, é principio de direito, que \;'lo
guem dá O que não tem, nem mais do que 
tem. 

Si, portanto, eUe proprio não tinha mais 
pod~r de !egislar, não podh uelegal-o, uem 
podla~ tao pouco subsIstIr SUi'lS delega';,õ,~~ 
anteriores. 

E depois, e preciso não esquecermos: oão 
se delega o Poder Legislativo. 

E' um dos abusos que o lmpel'io introduziu 
e que a Republica não deve admittir. 

O 'SR. Ruy BARBOS~, -:- E nes~e caso é um 
Poder Legislativo já morto que se pretende 
delegar. 

O SR. COELHO RODRlGUES- E quando não 
f~sse morto, a delegação teda sido illegi
tlma. 

O Poder Legislativo é um poder indele
gavel j um mandatario não \Jóde del"gar sem 
poderes ,expres,;os em seu mandato, e eu 
nunca VI, nem na CO:Jstitui<;ii.o do Imperio, 
nem !la ~epublica"nem nos actos do governo 
provlsorlO, um artIgo ou paragritpho que au
torisl\Sse a delegação legislativa a Outl'O 
pod'lr di'i'erso do que deve exercer essa 
funcção. 

E essa delegação seria perigosa e absurda 
principalmente em favor de funccionarios 
demissiveis do Poder ti;xecutivo, que é exacta

, mente o mais suspeito ao Poder Legisla
tivo. 

Por consequencia, o chamado codigo penal 
da. armada nunca existiu como lei deste 
palz. 

Os crimes de que se trata, e que são attri
buidos ao almirante W'lndankolk, são crimes 
communs, e, conseguintemente, só no foro 
commum se lhe póde formar a culpa. 

O SR. Ruy BARBOSA - Isso :1 commissão 
reconhece. 

O SR. COELHO RODRIGUES - A commiss1Ío 
parece que neste ponto esta de accordo com o 
meu modo de ver, porque refere-se a distinc
ção dos crimes afiançaveis ou não, que é um~, 
distincção geral dos crimes communs, a, parn 
firmai-a, citou :Irtlgos do codi:-;o criminal qu,~ 
regulam o característico do afianç,Lvel ou nãü 
afIançavel, o que prova que não con~ideroll 
os factos em questão crimes militares, porque 
elle só se referiu, como vê-stl do seu art. 6°, 
aos crimes communs. 

Por conseguinte, até lthi estou de accordo 
com à aonrada commissão. 

Trata-se, pois, de crime gr,1 ve, 
crime commum, concedo mesmo 
afiançavel, attribuido ao almirante 
kolk. 

mas de 
que in

Wanden-

Não o dou aiud1, como prova,lo porque quis
que prmsumitur ,iustus donec probetur injustus. 
1~1l0 aiulla não estq, sentencindo, é ap~nas 
um indiciado. Não duvido que o tenha prati
cado, mas não se póde ainda chamai-o cri
minoso. 

Si concedo, porém, á illustrada commíssão 
estas duas prellli~sas, da existencia do crime 
e da sua qualid,tde de ina li ança vel, pão vi 
provado, confes~o sem paixão, não VI provado 
o flagrante, porque o fl,.grante já foi definido 
aqui muit '8 vezes, e eu não preciso repisar 
idéas qUl3 em todo o Senado, mesmo os que 
não são jllri~tas, já sallem de cór, O flagrHnte 
suppM ou o facto actual ou a perseguição 
immediata, incontinente e cuntinua. 

O parecer e a mpnsHgem referem-se i\ eva
são do almil'unte Wanrlenkolk do Rio Grande 
do Sul, onde entrou para fazer, eu presumo, 
muito mnis do que fez, e fez sempre alguma 
cous:, mllito grave, francameute. 

Mas, retirado e evadido, elle procurou es
conder-se naturalmente ou abrigar-se onde 
pudesse pÓ t'-se n:\ defensi va, 

O SR.. CHRISTIANO OTTONI - Falharam-lhe 
os planos. 

O SR, COELHO RODRIGUES - Falharam-lhe 
os planos; é o que em ling-uagem militar se 
diz - sahir o tiro pela culatra. (Risadas.) 

O homem procurou abrigar-se, fugir, não 
da perseguição, mas da reacção dos seus ini
migos. 

Não do Rio Grande, mas daqui partiu um 
n3vio, não para per8eguil-o, mas para encon
tral·o. 

Encontrou-o e prendeu-o sem lucta, mas 
diz-se - foi preso em flagrante! 

Isto não é sério! 
Mas si elle não foi pl'eso em flagrJ.nte, não 

podia ser pres', estando o :';en:1do aberto, 
ainda que estivesse provado o crime e que 
est,) fos3e iuafiançavel. 

SU>l prisão, portanto, foi uma violação da 
immunidade p<\rlamentar, foi uma ilIegali
dade, foi um crime tle quem o prendeu. 
(Apoiados. ) 

E digo isto sem paixão, p'lrqu') considero o 
almirante Wandenkolk um inimigo muito pe
rigoso. (Risadas.) 

Sim, considel'D-o um inimigo perigoso, mes
mo muito peT'igoso, Cl acredito que o g-overno 
o tivesse man,lado prender, sem cogitar no 
momeuto lb Constituição, e prenccupado mais 
do perigo do que da lei; mas, preso o homem, 
reluziuo a ilJlpotencia, devia ter vindo a re
fl~xão: devia-se ter visto o que no mo
mento não se podia ver: que o accusado não 
foi preso em flagrante, e que estando o Se-
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nado funccionandQ, não podia ene ser preso; 
que o crime era commum e que o indiciado 
devia Ser entregue á autoridade civil, unica 
competente para proces~al-o; e que a auto
ridade processante tinha o direito, não de 
vir pedir licença para continuar o processo, 
mas de nol-o remetter pelra resolvermos sobre 
a combinação deUe; por consequencia nada 
tinha que ver cOm isto o Presidente da Re
publica. 

Tudo que este tem feito funda-se na id/.a 
erronea, de que se acha possuido, isto é, de 
que o codig'o penal da al'mada é lei e por esta 
lei devem ser aferidos e classificados os actos 
do almirante Wan lenkolk. 

E' esta a unica explicação honesta e razoa
vel para 08 actos relativos ao nos 50 colleg'" 
que -ie acha pr(lSO, e não procuro (lutra, por
qUil, como disse, sou muito tolerante quando 
se trata de perigo publh:o, apezc1r de nunca 
ter sido f!'overuo, felizmente, 

O penultimo sacriticio que espero fazer a 
este paiz sel'á tomar 11. respon~abilidade d l sua 
administração e o ultimo será pegar em ar
mas para atirar contra quem não conheço. 

Portanto, segundo meu moclo de ver, tra
ta-se de um cl'ime commum, que póde ser 
afiançavel ou não; mas ainda quando não o 
fosse, não autorisava, fóm do caso de fia.gran
te, a prisão de um senador, funccionando o 
Congresso. 

A Constituição não autorisava isto, nem as 
le'8 militares, suppondo-se ainda que fossem 
aplilicaveis ao CW:IO, poderiam prevalecer con
tra eUa. 

Temos, ainda mais, que só a autoridade 
proce,sante podia, não solicitar a licença de 
que se trata, Inas remetter-nos o processo, e 
como todos os membros da ('asa não são ju
ristas - indocti discant, ament neminisse pe
riti - vou ler o que diz a Constituição (lê) : 

" Art. 20. Os deputados e os senadores 
desde que tiverem recebido diploma até a nova 
eleição não poderão ser presos nem processa
dos crimina Imente sem prévia licença da sua 
camara, salvo caso de fiagrancia em crime in
afiançavel. • 

Nsste caso, levado o processo até á pro
nuncia exclusiva, a autoridade processante 
(note btm o Senado) remettel'a os autos à ca
mara respectiva, para resolver sobre a pro
cedencia da accusação, si o accusado não 
optar pelo julgamento immediato.» 

Mas não é tudo; além de que só depois de 
formllda a culpa podia ter Ioga r, não o pedido 
da licença, mas a remessa do processo para o 
Senado tomar conhecimento delle e resolver 
si devia ou não continuar; o Senado podia, 
procedendo como tribunal politico, embora 
reconhecesse o c!'ime, I).egar a licença para 
co!)tinuar o processo por motivos de ordem 
publica, de ordem superior, aOS quaes muito 

pertinentemente se referiu o posso collega 
pela Ba.hia. 

Assim, pOI' exemplo, si fosse verificado o 
caso de um cl'ime militar e eu julgasse que o 
almil'ante Wandenkolk ia ser entregue, não 
a jUiZt's, mas a inimigos. não hesitaria, em
bora reconhecesse 11 existencia de um crime, 
em decidir, que não se deVIa entregaI-o a 
s~us inimigo~ (apoiados); e penso que não 
VIOlava a leI negando nesse caóo a licença 
para continuar o processo e sal vando das 
mãos de inimigos um homem, que estava á 
mercê dos vencedores e sem as garantias le
gues, a que todos teem dir"ito, em cuj" posi
ção el! poderia ver-me flmallhã ou qualquer 
rle vos ontros, porque aqui somos juizes de 
f~~to e de co~sc!encia, das conveniencias po
IItlcas e do dmnto. (Apoiadfls.) 

Com estas idéas, vê a honrada commissão 
que não posso concordar com a conclusão do 
seu parecer, e os honr<1dos senadores que 
II presentaram uma emenda ao mesmo me 
rlesculparão de votar tambem contra 'elIa, 
porque entendo que a unica solução que de
vemos dar a esta mensagem é que o Senado 
aguar'da a remessa do processo pelo poder 
competente, que é a autoridade processante e 
não o Presidente da Republica. 

Neste sentido vou apresentar a minha 
emenda, sem ter tido a pretenção de ensinar, 
~as sómente a de j ustitfcar o meu voto, sem' 
mteresse algum a não ser o da justiça e ab
stra.hindo de. q;~alquer prevenção que se 
me possa attrlblllr em relação ao governo. 

O SR. RuY BAHBOSA - Achojusto o pen
samento que determinou a sua emenda; só
mente, como era mais radical,' não a quiz 
apresentar. 

,O SR. COELHO RODRIGUES - Comprehen
dI as razões da sua emenda, desde que li 
hoje o seu artigo em que sustentou a dou
t.Iina da Constituição, que acabo de sustentar 
e que me parece correcta. 

Vem á mesa a seguinte 

Emenda 

o Senado aguarda a remessa. do processo 
sobre os actos attribuidos ao almirante Wan
denkolk pela antorirlade processante para 
resolver sobre a mensagem no Presidente da 
Republica a respeito do mesmo senaclor. 

Sala das sessôes~ 28 de agosto de 1893.
A. Coelho Rodrigues 

E' lida, apoiada. e posta conjunctamente 
em discussão. 

o Sr. 4,lDar9 Cavalcant.i pro
nuncia. um discurso sustentando as concluo 
fj(je!j d.o pu.reoor. 
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o SR. RUY BARBOSA (para uma explica
ção pessoal)-V. Ex. e o Senado são testemu
nhas de que fui trazirl0 peSsoalmente a este 
debate em uma phase na qual pelo regi
mento já não me podia caber a palavra. 

Como um argumento vivo contra a causa 
que defendo, o henrado senador pelo Rio 
Grande do Norte, que acabou de occupar a 
tribuna, não satisfeito com os prolUgios (la 
sua eloquencia accusatoria contra o collega 
ausentG e inriefeso __ • 

VOZES - Não apoiado. 
O SR. Ruy BARBOSA ... indefeso porEJ.ue ha 

pontos de melindre e rle honra em que só o 
accusado presente póde responder ao accusa
dor. (Muito bem.) 

O SR_ AMARO CAVALCANTI - Estes pontos 
não foram atacados. 

O SR. Ruy BARBOSA - Não satisfeito com 
isto, procurou S. Ex _ ver no meu proprio 
procedimento o vislumbre concludente de 
uma. divergencia contra as minhas opiniões 

o intimas e as minhas opiniões ostensivas_ 
S_ Ex. procurou mostrar na minha attitu

de perante o Supremo Tribunal Federal, re
querendo o primeiro h!lbeas corpus, pelos 48 
presos do Jupiter e excluindo o~ tres officiaes 
reformados da armada, um documento de que 
eu inteiramente duvidava da seriedade da 
opinião sustentada por mim, qual a de qua
lificar de civis estes officiaes reformaries. 

Sr. presidente, a posição do advogado é 
sempre delicada em causas de qualquer 
ordem, quanto mais naquellas CQmo as rlesta 
especie, em que o int~resse ill'liv~dual rlo 
o:tfenriirlo lucta em um Circulo rle perigos e de 
ameaças, contra perseguiçõe,; e forças que 
poriem esmagai-o a cada momento, por meio 
de sophismas imprevistos e irresistiveis_ 

Eu tinha uma causa de extrema gravida'le 
que advogar. Achav:am-se nella co~preh~n
didos dous grupos rlIfferentes, duas sItuaç.oes 
diversas. Havia por uma parte ci,ladãos es
trangfliros notoria e inoontestadamente civis, 
a respeito de cujo caracter, de cuja qua
lidade jurir'lica não po'lia existir ,lu vida 
alguma.. Havia por outro lado um pequeno 
grupo de cidadãos em relação á conrlição 
jurirlica dos quaes se tinha suscitaC1 0 uma 
controversia grave por parte daqueIles que 
sustentam a. condição politica neste as
sumpto. 

Evidentemente os r1elicados deveres da 
minha posição de advogaclo e de impetrante 
do habeas-corpus ditaram-me o dever de não 
confundir estas (1 uas situações. Não porque 
ellas jurirUcamente e na minha persuasão 
não fossem identicas; mas porque era pre-

o ciso separal-as por (listincções não acceitas 
por mim, mas defendidas por outros, com a 

autoridade de uma posição que podia trazer, 
na hypothese, oonsequencias graves. 

Portanto, protesto solemnemente. Ahi estão 
os meus artigos na imprensa, mal ou bem 
feitos, fundados ou não fundados, mas con
scienciosos, resultantes do estudo, npoiados 
sempre em documentosjuridicoíl, para demons
trarem a energia da convicção com que lutei 
sempre sustentando que neste paiz, como 
naquelles onde o principio militar é mais des
en vol vido e mais profundo, o official reformado 
não póde estar sujeito ás leis militares, não 
pór1e ser julgado no foro militar. 

Sr. presidente, quando vi que em paizes 
como a França, onde o principio militar tem 
aquellas raizes profundas que nós sabemos, 
como no regimen napoleonico; quando vi que 
em paizes como este o reformado se equipa
rava ao paizano, tive immediatamente pro
fundas duvidas a respeito da possibilidade de 
que entre nós essas duas class~s fossem equi
paradas perante o principio militar_ 

O estudo, a cemparõ,ção dos textos conven
cera.m-me inabalavelmente da qualidade civil 
dos officiaes reformados. 

E, não me permittindo agora a minha posi
ção, neste momento, discutir o assumpto. não 
me permittindo recorrer aos monumentos 
juridicos em que tão fartamente embebeu as 
mãos o honrado preopinante, bastar-me-ha 
citar a disposição do aJ:t. 5° da lei da com
pulsoria da armada, a Qual aponta a reforma 
como dispensando o afficial de todo o serviço. 

Resumindo este principio com todos os ou
tros que rege o assumpto, sendo que em to
da parte é a incorporação do official aos 
corpos do exercito que lhe impriine o cara.
cter militar, vendo que é este ainda o prin
cipio da lei de 1851, vendo que as tradiçõe:'l 
mais conservadoras do paiz apoiaram esta so
lução,não podia imaginar que em uma assem
bléa republicana, oradores filiados ás idéas 
líberaes pelo seu passar10, pelas suas tradi
ções de honra e de opiniões, viessem aqui 
sustentar a mais perigosa, a mais nefasta, a 
mais odiosa rle todas as opiniões, <)onfundindo 
classes distinctas, para apoiarem a mão forte 
do governo com um systema (le oppressão 
ilesnecessaria e funesta, sobretudo ao proprio 
governo que o exerce. (Apoiados; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre sena
dor que se restrinja á explicação pessoal. 

O SR. Ruy BARBOSA - Peço a. V_ Ex_ um 
pouco de benignidade para commigo. 

o Sr. Presidente - E' o regi
mento que não permitte dar a palavra a V. 
Ex. Convido-o, portanto, a auxiliar-me na 
execução do regimento. 

Eu só podia. dar-lhe a palavra, como dei, 
para uma explicação pessoal. 



SESSÃO EM~28 DE AGOSTO DE 1893 143 

o SR. RUY BARBOZA - V. Vx. ha de me fa
zer justiça, estou exactamente nos limites 
restrictos da explicação pessoal. 

Estou demonstrando a coherencia entre as 
minhas opiniões e o meu procerlimento, con
testada, sinão directa, ao menos implicita
mente, pelas palavras do honrado senador 
pelO Rio Grande do Norte. 

V. Ex. viu: o trabalho de reportagem pu
blicado em um jornal, cuja responsabilidade 
directriz me pertence, foi invocado aq ui como 
um documento contra o almirante Wan
denkolk. 

De mo,to que um jornal, cujas opiniões po
liticas tem sobre si a pecha constante de sus
peição, perante a maioria desta casa; um 
jornal cujas opiniões liberaes nunca puderam 
penetrar neste recinto e conquistar o apoio 
da maioria; um jornal que nada vale perante 
aO maioria, pelas opiniões que o distinguem, 
ha de exercer autoridade nestes debates pelo 
trabalho dos seus reporters, quando este é 
resultado de impressões momentaneas, com o 
fundamento de que possam servir para com
prometter a causa de membros ausentes desta 
casa ~ 

Permitta-me o Senado indignar-me contra 
estes processos, que não são (lS mais condu
centes áquella conciliação das opiniões e dos 
espiritos que deve ser a base da estabili
dade republicana. 

V. Ex., Sr. presidente, viu-nos indicados 
pelo honrado senador do Rio Grande do Norte, 
eomo representantes da Nação capazes de 
querer que a garantia das immunidades par
lamentares, a égide ~agrada creada pelas in· 
stituições republicana~ para esta corporação 
veneranda, se converta de fórma a encobrir 
não sei que crimes inconfessavels pela conde
scendencla do collegulsmo. Protesto com toda 
indignação de que é capaz minha alma contra 
a seriedade de uma accusação desta ordem. 
E' pela justiça do senador Wandenkolk que 
pugno, e por não querer que o seu julgamento 
se converta em uma perseguição, que mude 
absolutamente de caracter, é que invoquei 
deante desta casa a sua prerogativa de indi
car o foro por onde tum de correr o proces-o 
instaurndo ao representante da nação. Não 
'luiz, não sou capaz de querer, a absolvição 
parlamentar para o almirante. 

UM SR. SENADOR - Nem elie a quereria. 
O SR. Ruy BARBOSA -Nem elie a quereria; 

estou convencido de que o seu maior interesse 
é a aprecinção de juizes independentes. 

Não contestei a independencia das justiças 
militares; as minhar; opll:liõe? '1 respeito dellas 
são as de todo mundo, as de todes os juriscon
sultos, justamente os mais conservadores ... 
(Ha um aparte.) 

Não ha cidadão que, collocado entre a jus
tiça. militar e a justiça commum, hesite na 

escolha. A honra do senador Wandenkolk 
não ha de sahir p~'ejudicada desta casa. (Ha 
apartes. ) 

Nem carece tambem da benevolencia desta 
casa para sallÍr daqui absolvido. Sou dos que 
entendem que, quando a Republica perigasse, 
seria pela violação das leis. (Mtlito bem.) 

Queria ter visto essa eloquencia sombria, 
com que o nobre senador do Rio Grande do 
Norte acabou de fulminar os crimes do almi
rante Wandenkolk, levantar-se forte neste 
recinto contra os crimes impunes, de vio
lencia e arbitrio, que se teem commettido ... 
(Ha alguns apartes.) 

Permittam-me; quero terminar. 
O almirante Wandenkolk não é o'homem 

perigoso de quem fallou o honrado 'senarlor 
pelo Piauhy; os perigos que envolvem este 
homem e ontros são creados pela imprevi
dencia dos que querem por força convertel-os 
em martyres dos que não sabem ter o es
pirito de homens de governo para resolverem 
pela clemencia. pela indulgencia, as situações, 
porque ha situações que se tornam graves 
pela crueldade daquelles que as exploram. 

Termino dizendo que seria incapaz de atten
tar contra o decoro do Senarlo. 

O decoro do Senado soffreria, si algum de 
nós viesse aqui pedir misericordia para o al
mirante Wandenholk, 

O decoro do Senado não póde soffrer por 
acto daquelles que não pedem para o almi
rante Wandenkolk si não o julgamento nos 
tríbunaes communs, que não são um valha
coutode criminosos! (Apoiados) 

O decoro do Senado soffrerá irremerJiavel
mente, irreparavelmente pelo acto com que 
esta casa abdicar de si a competencia reco
nhecida e que llle attribue até o proprio 
Presidente da Republica! (Muito bem; muito 
bem.) 

O !!iiir. Amaro Cavalcanti (para 
uma e:cplicaçao pessoal)-O nobre senador pela 
Bahia fez-me, a titulo de explicação pessoal, 
graves increpações e censuras, que ouvi ca
lado. Venho dizer ao Senado ainda uma vez o 
respeito que tributo ao orgão (la defesa. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a cl.iscussão. 

O SR. Ruy BARBOSA requer a prorogação 
da hora para ser votado o parecer. 

E' approvado o requerimento. 
O SR. ELYSEU MARTINS (pela ordem) - Sr. 

presidente, pareceRdo que a emenda substitu
tiva apresentada pelo nobre senador pela Ba
rlia, refere-se de modo mais estricto, mais 
connexo á conclusão do parec~r, creio que ella, 
poderia ser apresentada como additivo. 

Si V. Ex. permitte, provocarei o dis
tincto autor da emenda para explicar o seu 
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PIlD,!!amento. afim de orientar o Senado no 
voto que tem de dar. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso dar a pala
vra ao nobre senador porque a discussão está 
encerrada. 

O SR. RuY BARBO,A (pela ordem)-Respon
derei ao nobre senador que não existe incom
patibilidade essencial entre a conclusão do 
parecer e a emenda por mim apresentada. 

De modo que aquelles que votarem pela 
conclusão do parecer podem igualmente votar 
a emen(la. 

Ponderarei que o parecer conclue autori
sando o processo sem indicar o fôro e a 
emenela accrescenta esta indicação, i~to é, diz 
qual será o fôro. 

Parece, portanto, que a emenda de que sou 
signatario com o Sr. João Neiva póile ser vo
tada em seguida á conclusão do parecer, sem 
se considerar prejudicada por eUa. 

O Sr. President,e-A conclusão do 
parecer é a seguinte (lê): 

«Nestes termos, opinam as commissões re
únidas e é este seu parecer: 

Que o Sena(lo deve conce<1er a licença soli
citaila, para que seja devi<1amente processado 
o senador almirante reforma'lo Eduarrlo 
Wandenholk .» 

A emenda dos Srs. Ruy Barbosa e Neiva 
diz o seguinte (lê): 

« O Senado, reconhecendo, de accordo com 
os fundamentos do parecer, a competencia do 
fôro civil, em presença do art. 20 da ('onsti
tu.ição da Republica, perante o qual (leve re· 
sponder o membro do Congrf'sso, delibera que, 
mediante requisição ao Poder Executivo, 
sejam remettidos os papeis concernentes ao 
caso do sena<1oralmirantereformarl,o Eduardo 
Wandenkolk ás justiças communs, onde se 
lhe deve formar a culpa e proceder ao respe
ctivo julgamento. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1883.
Ruy Barbosa.-João Neiva.» 

A emenda do Sr. Coelho Roilrigues é esta. 
(Lê,) 

A conclusão do parecer não emitte juizo 
sobre a competencia do fôro. A conclusão offe
reci<1a pelos Srs. João Neiva e Ruy Barbosa, 
deve, pois, ser considerada substitutiva da
quell. a, porque inrHca o fôro a que deve ser 
sujeito o senador almirante Wandenkolk. 

O SR. RUY BARBOSA-Considero-a additiva. 
O SR. PRESIDEf\lTE-A emenda do Sr. Coe

lho Rodrigues. : • 
- O SR.·RuYBARBO~4--Esta é substitutiva. 

O .SR. PRESIDENTE ••• ~ tambem substi
t UÜft.na. mi,nha opi,niãb.., 

Em todo caso, consultarei o Senado a re
speito: si depois de votar a conclusão do pare
cer, considera ou não prejudicadas ambas as 
emendas offerecidas. 

O SR. Q. BOCAYUVA (pela ordem)-Para nã.o 
alterar a ordem desta discussão e dar ainda 
uma prova de acatamento ás deliberações de 
V. Ex., não ousei solicitar a palavra, para 
pronunciar-me ainda uma vez sobre o as
sumpto em debate. 

O SR. PRESIDENTE-V, Ex. podia taUar 
mais uma vez, por ser relator do parecer. 
E' do regimento. 

O S({, ,Q. !l0CAYUVA-Comtudo, para que 
eu proprJO nao pareça achar-me em contra
dicção commigo mesmo, sou obrigado a fazer 
uma prévia declaração. 

O parecer (l.as com missões reunidas mani
festou apenas sua hellitação quanto á des
ignação do fóro, por duas razões funda
mentaes., .. 

O SR. PRESIDENTE-Mas V. Ex. comprehen
de que não pôde iniciar uma rliscussão que 
está encerra la. 

O SR. Q. BOCAYUVA-Não estou continuan
do o ('ebate. 

O SR. PRESIDENTE-Pelo regimento V. Ex. 
podia ter usario da palavra duas vezes; agora 
porém, a discussão está encerrada. ' 

O SR. Q BOCA YUV A - Bem; restringirei 
então as observações que julguei dever 
fazer. 

Considero que a conclusão (lo parecer nã(i~ 
está prejudicada nem pelo additivo do hOIl
rado senador representante da Bahia, nem 
pela em~ncla offerecida pelo honrado senador 
pelo Piauhy. . 

Nem pórle esta emenrla ser consiflerada" na 
minha opinião e respeitando a (le V.Ex. 
substituti va da conclusão cto parecer. 

O SR. JoÃo NEIVA-E' complementar. 
O SR. Q. BOCA YUVA-A emenela offerecida 

p~lo honrado ~ena;lor rleixa salvos os princi
pIOS estabeleclrlos,pela commissão, isto é,exis
tencia (lO crime. a fiagrancia. a sua inaffian
çabilidarie e a exbtencia rlo processo. A emen-· ' 
;la é uma ampliação liberal, pela qual o 
Sena"o terá de pronunciar-se, sem prejuizo 
da conclusão principal do parecer. (Muito 
bem.) 

o Sr. Coelho Rodrigues-Pe\lO 
a V. Ex. que consulte, á casa sobre si consen
te na prt'ferenc~a para minha emenda ser 
votada em primeiro logar_ 

Consultado o Senario recusa a preferencia. 
O SR. GENEROSO MARQUES (pela or

dem) - Sr. JU'6Sidente; tratando-se de 
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uma votação de importancia capital, p9r 
isto que eUa vae firmar um aresto sobre a 
materia constitucional relativa ás immuni
dades parlamentares, acho que o voto (le 
cada um dos membros de~ta casa deve ficar 
nominalmente conhecido. 

Por esta rclzão, requeiro a V. Ex. que con
sulte á casa sobre si consente que a votação 
seja nominal, para a emenda do Sr. Ruy 
Barbosa. 

O SR. PRESIDENTE-O que se vae votar 
a conclusão do parecer. Eu pergunto a V. 
Ex. si quer votação nominal para a conclu
são do parecer ou para a emenda sómente. 

ALGUNS SRS. SENADORES - O melhor é re
querer votação nominal para tudo. 

O SR. GENEROSO MARQUES--Um:1 vez que 
não é possivel V. Ex. consultar préviamen
te, peço a votação nominal tanto para a 
conclusão do parecer como para a emenda 
do Sr. Ruy Barbosa. 

Consultado, o Senado concede a votação 
nominal. 

O Sr. presi·lente diz que vae se procerter á 
votação nominal da conclusão do paI eC8r, 
devendo rflspowler-sim-os Srs. senadores 
que a approvarem; e-não-os que votarem 
em sentido contrario. . 

Faz-se á chamada e respondem - sim - os 
Srs. Francisco Machado, Joaquim Sarmento, 
Nina Ribeiro, Manoel Barata, Antonio Baena, 
Cunha Junior, João Cordeiro, José Bernar(10, 
Amaro Cavalcanti, Joaquim Pernambuco, 
Messias de Gusmão, Rosa Junior, Coelho e 
Campos, Domingos Vicente, Gil Goulart, 
Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, Aristides 
Lobo, Joaquim Felicio, Rodrigues Alves, Silva 
Caneilo, Paranhos, Joaquim Murtinho, U. do 
Amaral, Santos Andrarle, Raulino Rorn, Es
teves Junior e Luiz Delfino, (28) e - não - os 
Srs. Cruz, Coelho Rodrigues, Elyseu Martins, 
Catumla, Olveira Galvão, Almeida Barreto, 
João Neiva, Firmino da Silveira, João Barba
lho, Gaspar Drumonrl, Thomaz Cruz, VirgiliLl 
Damasio, Ruy Barbosa, Manoel Victorino, La
per, lilraz Carneiro, C. Ottoni, Aquilino (lo 
Amaral, Pinheiro Guedes e Generoso Mar
que. (20) 

E' approvada a conclusão do parecer por 
28 votos contra 20. 

O SR. PRESIDENTE, ante" de proceder á 
votação da emenda oiferecida pelos Srs. 
Ruy Barbosa e João Neiva, consulta o Senado 
se considera prejudicada ou não a mesma 
emeda. 

Consultado, o Sena!10 julga que não está 
prejudicada a ememla dos Srs. Ruy Barbosa e 
João Neiva. 

SEriADO 19 - V. IV 

O SR. PRESIDENTE declara que vae se 
proceder á votação nominal da emendo dos 
Srs. Ruy Barbosa e João Neiva, devendo res
ponder-sim-os Srs. sena'10res que a appro
varem, e-naO-03 que votarem em sentido 
contrario. 

Faz-se a chamada e respondem - não- os 
Srs. Francisco Machado. .Joaquim Sarmento, 
Nina Ribeiro, Manoel Barata, Antonio Baena, 
Cunha Junior, Coelho Rodrigues, João Cor
deiro, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, Rosa 
Junior, Coelho e Campos, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Aristides Lobo, Joaquim Felicio, 
Rodrigues Alves. Silva Canedo, Paranhos, 
Santos Andrade, Raulino Rorn, Estaves Ju
nior e Luiz Delfilhl (23) ; e-sim-os Srs. Cruz; 
Elyseu Martins, Catunda, Oliveira Calvão, 
Almeida Barreto, João Neiva, Firmino da Sil
veira, Joaquim Pernambuco, João Barbalho, 
Gaspar Drummoml, Messias de Gusmão, Tho
maz Cruz, Virgllio Damasio, Ruy Barbosa, 
Manoel Victorino. Monteiro de Barros, Q. Bo
cayuva, Laper, Braz Carneiro, C. Ottoni, 
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, U. do Amaral e GeneroSo 
Marques (25) 

E' a emenda approvada por 25 votos con
tra23. 

O SR. PRESIDENTE declara prejudicada a 
emenda do Sr. Coelho Rodrigues. 

Veem á mesa e são lidas as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que votei contra a emenda do Sr. 
senador Ruy Barbosa, não porque reconheça 
ser o foro militar o competente para o pro
cesso do Sr. senador Eduardo Wandenkolk, 
mas pela razão ex pendida no parecer das 
commissões reunidas, declarando reconhecer 
a incompetencia (lO Senado para pronunciar
se a tal respeito. 

Sala (1as sessões, 28 de agosto de 1893.
Francisco Machado. 

Votei contra a emenda' elo Sr. Ruy Bar 
bosa. 

Se bem que entenda que o foro a que tenha 
de ser submettido o deiicto do senador \Van
dcnkolk seja o foro civil, em razão da capitu· 
lação feita do delicto em artigos do codigo 
commum, me parece que escapa á competen
cia do Senarl0 a designação do foro, questão 
que só pelos tribunaes póde ser ventilada. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.
Nina Ribeiro. 

Votei contra a emenrla substitutiva do Sr. 
Ruy Barbosa por não parecer fundada a, 
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dolltrina. de que pelo art. 20 da Constituição, 
O foro é sempre c1\'U, seja qual for o delicto e 
O deIinquente. 

Votando pela conclusão do parecer foi meu 
pensamento que o foro, no ponto em questão, 
será o estabelecido nas leis em vigor, a juizo 
do poder judiclarlo ; carecendo o Senado de 
competencia para a priori, prescrevel-o ou 
indicaI-o. A competencla não se presume; é 
de rlireito expresso, prevalecendo, na duvida, 
o direito commum. 

Sala das sessões. 28 de agosto de 1893.
J. L. Coelho e Campos. 

, Declaro. que votei pela emenda do Sr, Ruy 
-Ba.'i'bosa. sem adaptar algumas das allegações 
em que se fundou, mas tendo em vista só
mente a prerogativa do Senado e as garantias 
da iIhmUnidade de seus membros. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.
C, B. Ottoni. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem 
'do dia. da sessão seguinte : 

3" discllssão da proposição da Gamara dos 
Deputádos, n. 60, ele 1893, fixando a clespeza 
de Ministerio da Guerra para o exercicio 
de 1894 ; 

3" dita do projecto do Senado, n. 39, de 
1893. dispondo sobre a vitaliçiedade dos offi
eios de oontadór dos juiros dó Districto Fe
deral; 

Discussão unica das emendas da Camara 
dos Deputados, ao projecto do Senado, n. 12, 
de 189 I, definindo os direitos sobre liberdade 
de culto, a que se refere o § ;)0 do art. 72 da 
da. Constituição. 

211 discussão das proposições da Camara dos 
Depu tados • 

N. 69, de 1'893, provendo sobre o alista
ll'l'ehto eleitoral, incompatibilidade e outras 
medidas atinentes ás eleições federaes ; 

N. 61, de 1893, dispon']o sobre terras devo
lutas dos estados da União, a que se refere o 
art. '64 da Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 10 mi
nutos da tarde. 

92a Sessão em 29 de agosto de 1893 

Presidencia do Sr. Prudenle de Moraes 
(vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamaúa - Jdtura da "ela - Recla
mação do Sr. Coelho !{o<trigues - Resposta do Sr. 
presidente - EXPEDI""'''E - Explicação pessoal do 
:,lr. Amaro Cavalcanti - Discurso do Sr. Coelho Ro
drigues, apresentando um projecto e um requerimento 
- ORDEM DO DIA - Encerl':lIuento da 3a discussão do 
orçamento da guerra e votação - Encerramento da 
eliscussão do projeoto D. 33 e vobção -- Encerr .. -
mento das dIscussão d:1S emendas da. Camara ao 
projecto n. 12 de 18J1 do Senado o votnção - Dis
cussão do projccto n. 69 ela CalU"r" - Iliscursos dos 
Srs. J oáo Nmv<l, Generoso níarques, Gil Coulart e 
Lapér - Encerralllcntl) da lliscussão do projecto e 
elas emendas e adiamen~o da votação - Officios da 
Caroara. 

Ao meio-dia comparecem 37 Srs. sena
dores, a saber: Prudente de Moraes, Gil Gou
Jart, Antonio Baena, Francisco Machado, Joa
quim Sarmento, Nina Ribeiro, Manoel Barata, 
Cunha Junior, Gomensoro. Cruz, Coelho Ro
drigues, Catunda. João Cordeiro, José Ber
nardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, Mes
sias de Gusmão, Ro~a Junior, Coelho e Cam
pos, Ruy Barbosa, Manoel Victorino, Domin
gos Vicente, Monteiro de Barros, Q. Bocayu
va, Braz Carneiro, Saldanha Marinho, Joa
quim Felieio, C. Ottoni, Americo Lobo, Ro
drigues Alves, Joaquim de Souza, Silva Ca
nedo, Paranhos, U. do Amaral e Santos An
drade. 

A bre·se a. sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta da sessão 

anterior. 

o Sr. Coelhó Rodrigue@-Sr. 
presidente, diz a acta, e com verdade, que eu 
pedi preferencia para votação da minha 
emenda oiferecida ao parecer da commissão 
que hontem se votou, e que essa preferencia 
toi recusada pela casa.. 

Parece-me que semelhante decisão foi con
traria ao regimento, e deu em resultado fi
car eu collocado em posição esquerda, con
tra a qual me garantia o proprio regimento. 

V. Ex. sabe melhor do que eu que, segundo 
o art. 107 do regimento, as emendas são sup
pressivas, additivas ou correctivas, e que na 
votação a preferencia deltas é regulada con
forme a ordem da classificação do mesmo ar
tigo. 

Ora, uma emenda substitutiva não pôde 
ser considerada nemcorrectiva nem additiva; 
quem substitue supprime o que existe, pro
pondo em seu logar outra cousa. 

E' o caso da minha emenda, que, embora 
não tivesse o nome de suppressiva, desde que 
era substitutiva, devia ser considerada sup
pressiva; e, como tal, devia ser vota-
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da. em primeiro lugar. Se fosse regeita
da, ficava-me a fibernade de escolha entre o 
pareoor da. commissão e l\ emenda dos 81'S. 
Ruy Barbosa e João Neiva. 

Nest3.s condiç@8S descanso, na. solUÇão 
de V. E:t., mas ponderando que é preciso 
tomar-se uma deliberação para saber si 
as emendas substitutivas dMem ser conside
radas suppressivas. additivas ou correcti"8.S, 
porque dessa classificação de}?6nde, segundo 
o artigo que citei, a precedencra na vOtaçã09 

São as considerações que fa.ço, e aguardo 
tranquillo a decisão de V. Ex. 

Entreta.nto. não tendo sido cnncedida a 
preferencia para a votação, preferencia que 
aliás me parece gara.ntida pelo art. 107 do 
regimento, o tIue aeonteceu foi que o meu 
vota pareceu contrario á manifestação ria 
minha opinião na tribuna, por quanto, quem 
tem emenda sua, não póde votar em favor de O Sr. Preilddenre _ O honl'ado se
outra di:lferente. nado r não tem razão na reclamação que faz. 

O SR. CUNHA JUNIOR da um aparte. porquanto a acta bistoria com fidelidade as 
O SR. COELHO RODRIGUES - Votaria contra occurrencias da sessão de hontem. 

ambas, consineranilo preterivel a minha. Se Diz {} honrado senador que requereu pre· 
esta fosse votada. em primeiro lugar, e ap- ferenda para a votação da. emenda que apNlo 
prova(1a, estava prejudicado tudo o mais; sentou, e que, consulta10 o Senado, este 
emquanto porem, não fosse rejeitada eu esta-. re~usou a preferencia. 
va obrigado a votar por ella, e conseguinte-. O SR. COELHO RODRIGUEs-Si V. Ex. decla· 
meute contra as outras, Eu tinha de votar rasse que a minha emenda estava prejudl
pela minha emenda que era diversa da dos cada, eu teria votado pelas outras. 
Srs. Ruy Barbosa e João Nei"a; e só por isso O SR. PRESIDENTE _ O nobre senador sim-
votei contra a emenda (los nobres Srs. Sena-
dores, por não esperar que V. Ex. a declaras- plesmeniie pediu preferencía, que foi recusada, 
se prejudicada. para votação de sua emenda. 

Me parece J?or tauto que a decisão da casa Não tem razão o nobre senador quando 
foi contraria a disposição do art. 107 do re- entende que a deliberação tomada violou O 

d te . " art. 107 do regimento, porquanto, na ver-
gimento, e que V. Ex. po ia r-me eVIta'lo dade. a emenda do nobre senador era substi-
esta posição difflcil, e appa.rentemente con-
t1'aditGria, mostrando que o meu requeri- tutiva e não suppressiva da conclusão dI) 
mento de preferencia não poclia ser recusado, parecer •.• 
porque uma emenda substituitiva deve ser O SR. SARMENTo-Apoiado. 
equiparada as suppressivas; tlesde que não O SR. PREsIDENTE1. .. e emenda~Bubstitutiva;. 
porie seI-o ás adrlitivas nem as correctivas e é cousa di:lferente de emenda suppressiva. 
que o regimento só faUa destas tres especies. 

O SR. COELHO ROllRIGUES - E' preciso ver a.-
Penso, portanto, repito. que o meu direito qualidade da emenda. 

foi violado, violando· se o art. 107 do regi-
mento, por não ter sido votada Lem primeiro O SR. PRESIDENTE - O regimento menciona. 
Jogar aqueUa. minha.-emenda. só tres qualidades ne emendas: as suppressi-

vas, as additivas e as correctivas, dando pre~ 
O SR. CUNHA. JUNIOR-Não requereu a pre- ferencia na votação, e na ordem que indica. 

fereneis. , ás suppressivas e ás additivas; mas esta collo-
O SR. COELHo RODRIQUES-Requeri, mas, cação não exclue as emendas substitutivas. 

não tendo presente a disposição do regimento, como era a do honrado senanor. 
não reclamei contra a decisão. Quando se trata de votar um pi'ojecto ou a; 

Faço esta observação appellanrlo para V.Ex., conclusão de um parecer, submetto sempre a.-
. . d t - d votação em primeiro logar a conclusão do pa-

em cUJO criterlO e an emao escanso, recer ou o artigo do projecto, salvando ás 
porque ~e _pare?C que fiquei collocad<? ef!l emendas qUê corrigem ou modificam, com 
uma poslçao diffiClI por ter a casa mfrl- .. d d b 
gido a disposição do art. 107 do regimento, preJUlzo as emen as su stitutivas, para. con~ 
que me garantia contra esta difficuldade de cluião dó parecer ou artigo do projecto, uma. 

. - . rd' t-. •• I vez approvado pelo Senado. não se pôde con-
pOSIçao, e cUJa gua a lllcum"e prlllClpa - ciliar com a disposição de uma emenda sub-
mente a V. Ex. stitutiva. 

O SR. CUNHA JUNIOP!. dá um aparte. Conseguintemente, approvada a. conc1usá&' 
ou o artigo, ficam prej udicadll8 todas as emen
nas substitutivas. seguindo 8. votação das 
emendas correctivas ou complementares, si 
os ha. 

O SR. COELHO RODRIQUES- Si tivesse pre
sente a disposição do art. 107 do regimento, 
não teria requerido, teria reclamado, por
que, quando se tem direito, fundado em lei 
6kpressa, requer-se reclama.ndo, e não pe
dindo, como eu fiz. 

O SR. COELHO RODRIGUES - Neste caso, 8,' 

minha emenda não ficaria prejudicada. 
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o SR. PRESIDENTE - Si se tratasse de uma 
emenda suppressiva, como 'diz o regimento, 
ella. teria, pela sua natureza, preferencia na 
votação, por força da disposição do artigo. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sem cluvida. 
O SR. PRESIDENTE-Mas eu tinha consi(le

rado substitutiva da conclusão do parecer a 
emenda do nobre senanor, assim com consi
derei tambem substitutiva dessa conclusão a 
emenda elos Srs_ Ruy Barbosa e João Neiva. 

A conclusão do parecer limitava-se a con
ceder licença para ser devidamente processa'l0 
o senador almirante reformado Eduardo 
Wanr1 enkolk. 

As com missões reuni,las, no paracer com 
quet'unr1amentaram a conclusão, trataram .le 
evitar, e neste senti no opinaram muito clara
mente, manifestar· se sobre a competencia do 
juizo ou do fôro pelo qual devia correr o 
processo. 

O SR . .AMARO CAVALCANTI-E entenderam 
muito bem. 

O SR. PRESIDENTE - Nos funnamentos do 
parecer justificava a these formulada: auto
risava que o processo corresse devinamente 
sem que o 8enarl0 se arrogasse a competencia 
de escolher o fôro ; isto é, parecia às commis
sões que não assistia ao Sena,lo esta compe
tencia. 

Ora, desde que foi apresentada uma emenda 
substitutiva, mas que mais tarde, por delibe
ração do Senado, foi considerada complemen
tar, determinando a competencia do foro, en
tendi, e a meu ver não entendi mal, que esta 
emenda era inconciliavel com a conclusão 
do parecer ... 

O SR. AMARO CAVALCANTI - E entendeu 
muito bem. 

O SR. PRESIDENTE .•. e, púrtanto, não era 
additiva ou complementar, mas sim substitu
tiva da conclusão. 

O SR. COELHO RODRIGUES - Mas não estava 
entre as especies do art. 107, e foi isto que 
me illudiu. 

O SR. PRESIDENTE-O Senado, porém, assim 
não entendeu. 

Consultado, depois de approvada a conclu
são do parecer, deliberou que não estava pre
judicada a emenQa dos Srs. Ruy Barbosa e 
João Neiva; e, consequencia disto, cumprindo 
a deliberação do Senado, submetti á votação 
essa emenda, que tambem foi approvada. 

Approvando a conclusão do parecer e a 
emenda, o Senado approvou, portanto, duas 
theses, uma autorisando o processo sem deter
minar o fOi'O, e outra designando o foro civil 
QU commum para esse processo. 

Mas, quanto á emenda do nobre senador 
pelo Piauhy, não podia haver a menor duo 

vida. A conclusão nella offerecida era intei· 
ramente substitutiva quer na conclusão do 
parecer das commissões, quer da emenda dos 
Srs. Ruy Barbosa e João Neiva. 

Conseguintemente, desde que foi appro
vada a conclusão do parecer, com o addita
mento constante da f'menda dos Srs. Ruy 
Barbosa e João Neiva, aquella ficou mani
festamente prejudicada pela deliberação do 
Senado, com aqual conformou-se o Sr. sena
dor como declarou na occasião. (Apoiados.) 

Essa emenda não era, como S. Ex. suppõe, 
a meu ver erradamente, suppressiva, mas 
sim substitutiva, que é cousa di1ferente. 
(Apoiados.) 

Em todo o caso, o Senado deliberou a res
peito e as deliberações do Senado foram toma
das, a meu vêr de accordo com essa parte do 
regimento; e a mim, como executor do regi
mento e das deliberações do Senado, não com
pete absolutamente toma.r providencia algu
ma no sentido de invalidar as deliberações 
tomadas e que constam fielmente da acta. 
(Apoiados.) 

O SR. COELHO RODRIGUES- Queria apenas 
esta explicação. Fico sabendo que ha quatro 
especies de emendas. 

Não havendo mais observações, dá-se por 
approvada a acta. 

Comparecem, durante a sessão, mais 03 Srs. 
senadores: João Neiva, Joaquim Pernam
buco, João Barballto, Laper, Aristides Lobo, 
Joaquim Murtinho, Generoso Marques e Luiz 
Delfino. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. João Pedro, Thomaz Cruz, Souza 
Coelho, Elyseo Martins, Virgilio Damasio, 
Eduardo Wandenkolk. Esteves Junior, Pi
nheiro Macbarlo e Julio Frota; e, sem causa 
participada, os8rs. Gaspar Drummond, Cam
pos Salles, Aquilino do Amaral, f>inheiro 
Guedes, Raulino Horn e Ramiro Barcellos. 

O SR. 2" SECRETARIO, servindo de In, dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, datado de 26 do corrente, resti
tuindo, em nome do Sr. Vice·Presidente da 
Republica, devidamente sanccionado, um dos 
autographos da resolução do Congresso Na
cional, relativa a concessão de um anno de 
licença ao DI'. João Evangelista de Castro Cer
queira, lente I'.athedratieo de chimica orga
nica e biologia da Faculdade de Medicina. da 
Bahia. - Archive-se o autographo e commu
nique-se á outra camara. 

Outro do governador do estado de Goyaz, 
datado de 10 do corrente, remettendo, em 
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additamento aos seus omcios de 19 e 31 do 
mez findo, copias dos autographos das leis 
ns. 36 a 43, de 31 do mez passado e 3 do cor
rente, decretadas pela respectiva Camara, as 
quaes, estando de accordo com a Constituição 
Federal, promulgou. - Archive-se. 

O SR. 3° SECRETARIO, servindo de 2°, lê e 
vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhrs o seguinte 

PAltECER N. 217 - 1893 

magia e vigor da idéa a cujo serviço assim 
puzera sua espada invicta! 

E si a commissão, para corroborar o que 
expen(le, precisasse de alheio testemunho, 
bastar-lhe-hia recordar as autorisadas pala
vras proferirlas neste Sena'10 pelo seu respei
tavel presirlente, quanl1o, a 23 ne agosto de 
1892, a nação vestia-se de luto pelo passamento 
do insigne brazileiro, o qual, disse S.Ex.: «Fez 
do Brazil uma patria digna ela America, e 
ante o ca(laver ne quem deviam todos Oi> bra
zileiros inclinar-~e reverentes. » 

Por essa occasião, um antigo companheiro 
A commissão de finanças subscreve a pro· e ex·ministro (~O marechal e seu collaboranor 

posição da Camara dos Deputados, de n. 225 esforça' 10 na organisação <la Republica, 
de 1892, decerniwl0 honras e homenagens na- (lissera: 
cionaes á memoria do grande brazileiro o « Cumpl'e recorrlar que foi eUe. ao lado do 
marechal Manoel Deodoro r1a Fonseca. seu inol vi·1avel eompanheiro Benjamin Cons-

A npotheose de seus grandes homens é um tant, quem fun·lo11 a nova patria brazileira, 
dos impreteriveis (leveres das nações. Ore- (lestI'llin'10 a monarchia e levantawl0 a Re
speito, a honra, a veneração, o culto nacional publica.» 
á memoria dos que praticaram feitos subli- E nas mesmas conr1ições o Sr. Francisco 
mados constitue para os povos uma religião Glicerio: 
que, por obvias e altas razões de patriotismo « Muitos foram os collabora'101'0S desse glo-
e de justiça social, cumpre afervorar. rioso facto, que teve su<t consagração no dia 

• Venerar a memoria desses que se cORsti· 15 11e novembro rle 1889, mas sem fazer ne
tuiram idolos lIa patria por seus meritos e nhuma selecção, que, aliás no momento seria 
serviços excepcionaes (e a peior especie de in(liscreta, (~evellfl0 apenas rlar ao paiz teste
iconocla,tas, si elles devessem ser classifica· munho fiel, (Urei que ao marechal Deorloro se 
dos,fôra a dos que se atrevem contra esses deve,principalmente,afundação r1aRepublica. 
idolos), é além de um preito de gratidão, li. Basta rUzer que no llia 14 de novembro, 
um nobilíssimo incentivo e convite a novas ao cahir rla tar(le, Benjamin Constant, esse 
grandezas de exemplar caracter. a novos sa- glorioso homem de sciencia e de patriotismo, 
crificios patrioticos, a novos heroismos. llisse: « A Republica está perlilla, a revolu-

A' galeria dos homens que illustram a his- ção estit compl'ometti,la pelo estarl0 ele enfer
toria de nosso paiz com a projecção luminosa mi·laf~e ,lo mareChal Deodoro, que não tinha 
de sua celebridade, incorporou-se o inclyto e.'1perança de vi,la »; e elIe accregcentou que a 
cidadão cujo nome a gratidão nacional rc· virla ,lO marechal Deodoro era condição do 
pete cheia de admiração e enthusLlsmo ao 1'e- triumpho fina] r1a Republica.» 
cordar o immorredouro feito de 15 de novem- Innumera~ vezes vence'lor nos campos (la 
bl'o de 1889. batalha, ao legen,1ario guerreiro esta va reser-

Essa homenagem prestam·lhe os brazi- va·1a, como a maior (las suas victorias, a ne 
leiros, sabendo que bravura, patriotismo e pre~idir a mais completa e radical transfor
abnegação, em requintado gráo, constituiam mação da ordem política em seu paiz, sem 
a févera e musculatura daquelle l1eroe, que grave,; perturbações, sem effusão de sangue, 
tão cedo soube occupal' logar selecto entre sem violencias, sem reivimlictas, sem terro
os mais distinctos dos denodados (lefensores re,;, sem panico, sem luto, mostrando em sua 
da patria, nunca recuando deante de perigomagnanimiltade ter a lição do grande solllado 
algum; daquelle grande patriota que. espo- e poeta portuguez : 
sawlo enthusiasticamente a causa da liber- « E não quereis louvores arrogantes. 
tação dos captivos em seu paiz, tão podero- Da serdes contra os vossos mui pos-
samente contribuiu para essa con!]uÍsta da santes.» 
humanidade e da civilisação ; daquelle que E foi a sua maior gloria o ter podido dizer, 
com a sua espada gloriosa tanto fez pela li- em 23 de novembro de 1891, com desassom
bel'tação de um povo irmão escravisado a se- bro e ufania, agigantando-se então ainda 
cular dictadura; daqueUe a quem coube 3. mais mais o seu vulto homerico, ao deixar o poder 
que dita e a suprema gloria, de, por ultimo, com a maior abnegação e sublíme desapego: 
libertar-nos ainda da servitude monarchica, 
ao lado de seus preclaros companheiros na « Brazileiros I 
àrriscadissima e temerosa jornada de 15 de 
novembro, coroada do ma.is feliz exito, graças 
~ seq lnteIijerato e descommuqa,l valor ~ á. 

« Ao sol de 15 de novembro de 1889 dei
vos, CQm os meus companqeiros de armas~ 
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uma patria livre e descortinei-lhe novos e 
grandiosos horisontes, digilitlcando-a e éD
grandecendo-&a.os olhos de todos os povos do 
mundo. 

fi. Este aoontecimento de elevadissimo qui. 
l&t& patriotioo, e applaudido pela nação, IlV 
:;!:endo-a entrar em nova phase na a.ltura. de 
seus de.tinos historicos é para mim e será 
IiIEIlllp1'e. motivo do mais nobre 6 justo or-
gulho... . 

c ... o desejo de não deixa.r atear-se a. guerra 
oi vil em minha patria aconselba-me arenun
Qia.l' o poder ..• 

<tE fazendo-o ... dirijo meus votos ao Todo 
Poderoso pela perpetua prosperidade e sem· 
pre crescente florescimento do meu amado 
Brallil.»o 

E:' que a grande alma que praticava esse 
a.cto de desprendimento poucas vezes visto na 
biBtoria,era em verdade o que, a seu respeito, 
em brilhante saudação, apreg-oára insuspeito 
o notavel jurisconsulto e poeta. sergipano: 

« Aguia. sem rapacidade, 
Grande heróe sem ambição.» 
De seus enormes serviçoo militares não teve 

(T marechal outras recompensas offlciaes além 
de accessos e distincções honorificas. 

Já por honra da civilisação mui longe nos 
achamos dos tempos em que os chefes guer
reiros tinham por premio os despojos da vi
ctoria ; nem era ca80 de repetir-se o exemplo 
de Roma., da.ndo a Horacio Goelas ta.nta terra 
qua.nta. pudesse uma. charrua circumscrever 
em um dia; e de Portugal, repartindo com 
os vencedores dos hollandezes no Brazil as 
terras 9. estes retomadas, as quaes por qual. 
quermaneira pudessem pertencer á corôa (Al
vará de 29 de abril de 1664) e mandando re
partir em nome d'EI Rei até 200 escudos de 
vantagem pelas pessoas ma.Is benemeritas e 
que mais se assignalaram líIaquella. guerra 
(Alvará de 4 de março de 1653); nem o de 
avultadissimas mercês pecuniarías. como o 
milhar destinado aos defensores da patria 
pela convenção nacional franceza, e de quan
tiosas sommas que seus governos deram aos 
Duques de Wellington, de Malako1f, de Salda
nha e ultimamente o de extra.oroinarios dona
tivos pecuniarios aos generaes prussianos 
vencedores da França. 

Washington teve o excepcional pri vílegio 
da isenção da taxa postal e mais tarde puze
ram-lhe estatua. 

A Manoel Deodoro, que, em vida, teve por 
melhor de todas as recompensas de seus altos 
feitos a approvação de sua conscien(}ia de pa
triota, e que. erguendo-se do leito onde jazia 
quasi moribundo, veio assam brar o mundo le
vando a termo a revolução que realisou entre 
nós a Republica, e a qua.l no dize!' de (Jla
dstone, constitue um dos testemunhos mais 
eloEJ,uentes do progresso do espirito humano; 

a Deodoro, que não s6 doou assim a Repu blica. 
á. sua patria, mas durante seu governo soube 
mantel-a 

« Sem os rigores de Marte furioso 
E sem a furia horrenda de Vulcano, :. 
A Deodoro, que antes de entrar para· o tu

mulo já havia assomado ao limiar da posteri
dade e en ~regue seu nome á historia, cabe de 
pleno direito a demonstração da gratidão na
cional pelo meio proposto no projecto da Ca
mara dos Deputados, e é a commis~ão de 
parecer que seja este approvado pelo Senado, 
e consti tuido em lei. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1893. 
-João Barbalho, relator.-Domingos Vicomte. 
-Manoel Victorino.-Saldanha MGl.rinho.-Q. 
Bocayuva. 

o 8r. ADlaro CavalcanH 
diz que,emquanto não está publicado em sua 
integra o discurso que teve necessidade de 
proferir hontem noSenarlo, relativo ao pro
cesso do illustre collega o Sr. Wandenkolk, 
cumpre-lha rectificar ao menos duas opiniões 
ou phrases que lhe são attrilluinas. como 
tendo proferido da tribuna O Jornal do Com
merdo, dando o resumo dos debates, diz em 
um dos seus periodos. (Lê). 

O orador não póde dizer que procedeu bem 
uma alta patente da marinha que serluz tri
pUlações de navios e ate saqueia os dinheiros 
publicos .. 

O Senado sabe que não ouviu do orador 
esta segunda oração •.. (Apoiados.) 

O SR. GIL GOULART-V. Ex. não proferiu 
semelhante cousa. 

O SR. AMARO CAVALCANTI ... referentemente 
á honra do illustre collega por isso mesmo 
que está ausente,e, mesmo que não esttvesse, 
é sempre sagraila. 

Nesta materia em honra alheia tem o ora
der tanto escrupulo de tocar que,si houve al
guma allusão o1fensiva e insinuosa, que das 
s~as palavras se possa inferir, desde.já re
tIra. 

Nesse discurso que proferiu hontem analy
sou os factos e as leis applicaveis, mas não 
atfirmou co~sa alguma que pudesse parecer 
com o que dIZ o Jornal do Commercio. 

Outrosim, O Jornal rleclara ou deixa perce
ber da sua narração que o orador teve o in
tento de apresentar uma emenda. pe1indo que 
se designasse o fôro militar como o compe 
t,ente para julgar do caso oecorrente. 

Disse desta tribuna que o Senado não ti
nha, a seu ver, competencia, pelo art. 20 da 
Constituição, para indicar o ioro civil como 
se pretendia ... 

O SR. COELHO E CAMPOS - Nem qualquer 
outro. 
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o SR. AMARO CAVALCANTI •.. ao accusado, 
6, si {) Senado tivesse essa' competencia, porle
ria neste caso accAitar emenda de caracter 
contrario, indicando não só o fôro mllitar 
como a pena ao accusado, mas que o orador 
não apresentaria emenda desta natureza por
qqe para ambas as hypotheses, apezar de res
peitar a decisão do Senado, indivirlualmente 
ãinda julga que não tem competencia para. 
fa.~eI.·ó. (Apoiadas.) 

O Sr. Coelho Rodrigues -Sr. 
presidente, no dia seguinte ao da minha 
posse nesta casa o nosso infeliz colIega e meu 
antigo contemporaReo na Faculdade do Re
cife, o senador Theodoreto Souto. convidou
me a apresentar ao Senado o projecto de Co
digo Civil que redigi em cumprimento (lO 
contraçto (le 12 de julho de 1890, celebrado 
entre mim e o governo pr®visorio. 

Ponderei-lhe que, tendo sido feito o proje
cto em execução de um contracto e estando 
submettillo ao governo que tinha o direito 
de submettel.o ao exame de uma commissão 
durante tres mezes, e a obrigação de decla
rar si o acceitava ou não dentro de quatro, e 
tendo o mesmo governo me communicado of
ficialmente a resolução de usar do seu di
reito, eu não po'lia concor11ar com S. Ex., 
pendendo os prazos daquelIe contracto. 

Objectou-me elle que os tres mezes estavam 
quasi esgotanos;sem que a commissã<) revi
sora começasse siquer os seus trabalhos e 
que o resultano nos mem; escrupulos seria 
passar mais este anno perrli1l0 para o Co'ligo 
Civil, cuja urgencia fOra reconhecirla de tal 
moilo que em minha ausencia tratou-se rle 
approvar outro projecto, não obstante achar
se em execução o meu contracto. 

Repliquei a S. Ex. que, qualquer que fosse 
o resultac1 0 proveniente dos meus escrupulos, 
eu não porlia concorrlar com a apresentação no 
meu projecto aO Senado antes rle responner o 
parecer na commissão revisora, por mais que 
o mesmo parecer se rlemorasse, afim de 
evitar a suspeita (le querer furtar-me á obri
gação(le.lara resposta. obrigação que no meu 
contracto eu havia procura'l0 garantir como 
um rlireito : o direito de não ser julgado sem 
ser ouvido. 

Apezar rlestas consirlerações, que aquelle 
rlistineto colIega não ousou contestar, enten
rleu elle opportuno offerecer na sessão da., 
quelIe rlia o seguinte requerimento (lê): 

«Requeiro que se represente ao governo so
bre a conveniencia de (leclarar o ministro àa 
justiça. deS'le já, sill.cceita o projecto "0 Co'ligo 
Civil elaborado pelo Dr. Antonio Ooelho Ro
drigues, em execução no contracto de 12 (le 
julho de l89@, afim de que seja o mesmo pro-

jecto, sem perda ne tempo, sujeito ás delibe
rações do Congresso na presente sessão. 

Sala <las sessões, 10 de maio (le 1893. _ 
Theodoreto Souto.» 

Para evitar tam1:Jem a. suspeita de que eate 
req uerimento fora o1ferecido de accordo com
migo e com o fim de illudir a obrigação de 
responder á critica otficial; fui forçado não SÓ 
a votar, como a falIar contra a indicacio 
daquelIe meu colIega. Em seguida. procurei-o 
e disse-lhe que tinha motivos para espera.}' 
com quasi certeza a recusa do meu trabalho 
pelo governo e que, verificada a hypothese, eu 
o offereceria ao Senado em occasião oppor. 
tuna, quando recorreria ao apoio da assigna. 
tura daquelIe distincto senador, representante 
pelo Ceará. 

Concordou commigo e na sessão de 12 do 
mesmo mez de maio l'etirou o seu requeri
mento. 

Hoje, Sr. presidente, chegou a occasião em 
Que eu viria cumprir a minha promessa. então 
feita ao finado Theodoreto Souto, si a fatali. 
dade, que todos nós lamentamos, não me ti
veRse privado do seu concurso nesta casa ,onde 
elle era um dos juristas mais 'lbalisadoB que 
tinhamos no Sf'U seio. (Apoiados.) 

Felizmente a sua falta foi supprida por 
numerosos outros colIegas, que se dignal"am 
associar á apresentação daquel,le projecto, 
que venho oíferecer á casa, propondo a appro. 
vação provisoria do Codigo Civil, dura.nte 
cinco annos, isto é, a revisão Ilefinitiva delIe 
no fim deste prazo. 

A idéa da revisão definitva do Codigo Civil 
no fim de cinco annos me foi suggel'ida a 
primeira vez pelo art. 7° da lei de 1 ne julbo 
de 1867, que promulgou o codigo civil portu
guez e fbi confirmada e ampliada pelas dispo. 
sições addicionaes do codigo civil hespanhol, 
que está em execução desde 1889, e cuja re
visão definitiva deverá Ber feita ainda no 
anno vindouro. 

Acceitei a idéa, não só pelos exemplos dOi! 
legisladores daquelles dous povos amigos e 
irmãos, como por estar de accordo com Porta
lis quando affirmava que a, pratica é ao phy
sica experimental da legislação. 

Muitas medidas que a critica póde a p1-iori 
condemnar, hão de ser confirmadas pela pra· 
tica, pelos seus resultados vantajosos; e ",ice
versa, muitas outras que apparentemente são 
boas em theoria, podem provar mal na. prati. 
ca; e emquanto esta não vier. com o seu teste
munho de facto, não se póde ter um criterio 
seguro para dar uma approvação definitiva a. 
uma reforma da natureza de um codigo civil. 

Quem conhecer o que diz Montesquieu sobre 
a acção directa e a acção indirecta das leis 
positivas, o que nos refere Spencer sobre os 
e1i'eito~ contra-produoontes de reformas na ap
parenoia exoellentes, e o que ensina Matter a 
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respeito da. influencia dos costumes sobre as 
leis e das leis sobre os costumes, não poderá 
deixar de applaudir, ao menos neste ponto, a 
idéa do nosso projecto. 

O numero das assignaturas, excerlente ao 
necessario para apoiar urna proposição offe
recida á consideração da casa, significa ape
nas que não considero meu um trabalho feito 
por conta dos contribuintes e a cmta flelles; 
e que na sua apresentação, a minha indivi
dualidade confunde-se com a de qualquer 
dos outros sign~ tarios do mesmo projecto. 

Entre as assignaturas figuram as rle sena
dores da esquerda e da direita. para provar 
que não presidiu a sua apresentação nenhum 
sentimento partidario que possa envenenai-o 
corno tem muitas vezes envenenado entre nós 
as cousas mais innocentes, e não recúa dean
te do adiamento da satisfação das necessida
des as mais urgentes e imprescindivei~. 

Tambem procurei reunir entre os signata
rios representantes do norte, do sul e do 
centro, para excluir qualquer preconceito ou 
prevenção geogl'aphica,porque a geographia, 
apezar de não ter nada que ver com a solu
ção de certa, questões politicas, muitas ve
zes mstte-se neHas, e mette-se quasi sempre 
de um modo desastrado_ 

Com o projecto que apresentamos torno a 
liberdade de,offerecer ao Senado a exposição 
de motivos que publiquei a respeito delle, o 
parecer da commissão nomeada pelo governo e 
contrario a adopção do mesmo projecto, as~ 
sim corno a resposta que dei a esse parecer, 
a qual, seja dito de pa:::sagem, ainda mIo foi 
publicada, onde foi publicada a accusação do 
meu trabalho. 

Peço a public3ção della no Dôar';o do ('011-

gressIJ; e não P('ÇO tctmbem a publicação do 
pl'ü.lecLO do Codigo Civil. niío só porque é mui
to longo, corno porque ja fi)i distribuido entre 
nó.s e, ao mellOS por emquanto, náo ha ne
ce~sidade üe mai~ essa despeza. 

Agora, urna ohservação. que póde p",recer 
pe~~oal, e q ne lló1e sei-o, sem inconveniente, 
nos termos em que a pretendo fazer. 

Não ignoro que existe na pasta de uma das 
('ommis~üe~ do Senar10 outro projecto do nosso 
honrado collega, o illustre representante 
de Minas, Sr. Felicio dos Santos. 

E não extranho, pelo contrario espero que 
S. Ex. dispute a preferencia para o seu ira
balho-sc:mus et hanc ven:am darnus,petimus 
que vicissim. 

Espero que, com a mesma tolerancia com 
que aguardo a opposição de S, Ex., o hon
rado senador receba tambem a minha, quer 
perante a commissão a que for submettido o 
tl'alJalho, quer aqui no Senarl0, si perante 
aquella for eu vencido. 

Podemos fazel-o com toda lealdade, que por 
Jlli~ha :parte lhe garanto desde já, e gara~to 

mais: si acontecer que S. Ex. seja vencedo!, 
ponho á sua disposição a minha collaboraçao 
leal em tudo quanto possa contribuir para 
melhorar o seu projecto. 

E vice-versa, si porventura for eu o ven
cedor, não só acceitarei, como peço desde ja, 
o concurso de S, Ex, (lIfaito bem), cujas luzes 
sempre respeitei, e a cujo merecimento sem
pre fiz justiça. muito embora alguns amigos 
de S. Ex., mais realistas do que o rei, ma 
tenham forçado a uma defesa tal vez um 
pouco picante e escripta do outro lado do 
oceano. 

Em to:l0 caso, f1epenrle principalmente 
hoje de mim e do honrado senador a conti
nuação do dominio das ordenações do reino 
de Portugal no territorio da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil e garanto a S. Ex. 
que a responsabilidade da continuação desse 
dominio não pesara sobre mim, qualquer que 
sc'ja o interesse que eu precise de sacrificar 
para fazel·o cessar. 

Tive a iJéa de lembrar a nomeação de urna 
commissão especial, composta de senadores 
tambem do norte, do sul e do centro, e que 
não fossem nem do PiaulIy, nem de Minas 
Geraes, para evitar a excepção geographica. 

Cheguei mesmo a formular o elenco dessa 
commissão, que deveria ser composta, se· 
gundo a idea que tive. e a que renunciei, do 
honrado senador pelo Parana. o Sr. Ubaldino 
do Amaral, (10 honrado senador por S. Paulo, 
o Sr. Rodrigues Alv~s, e do honrado senador 
por Sergipe, o Sr. Coelho e Campos. 

Mas recuei (leante da idéa üe que o facto de 
propol-os eu podia talvez torn<11-os suspeitos; 
"por esta raziio abstenho-me de propor S. 
Exs. pam fazer parte dessa commissão. 

Entretanto, vuu suggerir um alvitre que, 
estou certo, agradarit a gregos e troyanos, si 
os houver nesta materia, e que garante ao 
mesmo tempo", imparcialidade que deve e ha 
de presidir a formaçio daquclla commissão a 
que deve ser submettido o meu tl'abalho, e 
offerecirl0 conjunctamente o do nosso collega. 

Vou propor que a commÍ3são seja nomeada 
pelo nobre presidente do Senado. 

E' provavel, ou antes, é certo que clla não 
possa dar seu parecer no correr deste resto 
de sessão, ma~ durante o intervallo póde 
estudar a materia e apresentai-o no principio 
da seguinte, desde que, eu c o honrado 
sena,dor por Minas, nos puzermos a disposição 
della para dar-lhe as informações que por
ventura julgar conveniente. 

Deste modo não sel'a difficil que o anno de 
1894 se feche deixando o Brazil libertado das 
ordenações de reino de Portugal. 

Eis o projecto qu~ vamos offerecer do Se: 
Il!1do.(Lê:l 
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Vem á mesa o seguinte 

Requeri'mento 

Requeiro que sejam publicados no Dia'l'io do 
Congresso a exposição de motivos do projecto 
do Codigo Civil, redigido em execução do de
creto de 15 de julho de 1890, o parecer da 
commissão revisora do mesmo e a resposta 
~o autor; assim como que seja o mesmo pro
Jecto submettido a uma commissão especial 
de tres membros, nomeados pelo vice-presi
dente do Senado. 

Sala das se')sões, 29 de agosto de 1893,
A. Coelho Rodrigues. 

E' posto a votos e approvado. 
O Sr. presidente diz que opportunamente 

nomeará a com missão especial. 
Vem tambem á mesa e será opportuna

mente enviado á commissão especial. o 00-
guinte 

PROJECTO N, -1893 

O Congresso Nacional resolve; 
Art,igo unic<!. ~' provisoriamente approvado 

o proJecto redIgido em cumprimento do de
creto de 15 de Julho de 1891, cuja execução 
come9ará do dia 1 de janeiro do anno proxi
mo vmdoul'o, ou do seguinte si neste llão for 
approva~lo o presente projecto. 

§ 1.0 As nomeações dos membros da commi,,
são~ ~e que trata: o art. 2° das disposições 
add.2clOn,aes tra;nsltorias no mesmo projecto, 
serao feItas ate ao fim de abril e submettidas 
á approvação do Senado ate ao dia 8 de maio 
do anno em que começar a execução do novo 
codigo. 

§ 2',° Os membros do Congresso Nacional 
que tiverem os requisitos do art. 2° poderão 
ser nomeados para aquella commissão, e con
servarão seus logares ainda que termine seu 
mandato e não sejam reeleitos. 

Sala das 8ei;sões; 29 de agosto de 1893.
A. Coelho Rodri,ques.-Elyseu Martin'.-Braz 
Carneiro.-Laper. - Cl'u~. - Generoso Mar
gues.-J. Joaquim de Souza.-Nina Ribeiro.
Messias de GUSIi!1io.-Almeida Barrcto.-Fir
mino da Silveira, -J. Catund'l.-Jose Perei-
1-a Santos Andrade.-Sílva Canedo.-Antonio 
Baewt. -Pnranhos.-João Neiva.-Cunha Ju
nior.-V. Damasio. 

ORDEM DO DIA 

Camara n. 60 de 1893, fixando a despeza do 
Minísterio da Guerra para o exercício de 
1894. 

Segue-se em 3' discussão e é sem debate ap
provado e, sendo adoptado, vae ser remettido 
á Camara dos Deputados, indo antes á com
missão de redacção, o projecto do Senado, 
n. 39 <le 1893, dispomlo sobre a vitaliciedade 
nos offlcios de conta10r dos juizes do Districto 
Ferleral. 

Seguem-se em discussão unica e são sem de
bate approvadas as emendas da Camara dos 
Deputados ao projectodoSenado,n, 12 de 1891, 
definindo os direitos sobre liberr1ade de culto,a 
que se re1'ere;o § 3° do art. 72 da Constituição. 

Estando definitivamente approvado, vae o 
projecto ser enviar10 á sancção do Sr. Vice
Presidente (la Republica .. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de justiça e le:<islação, o art. l° 
da proposição da Camara dos Deputados 
n. 69, de 1893, provendo sobre o alistamento 
eleitoral, incompatibilidac1.e e outras med4da.s 
attinentes ás eleições federaes. 

o Si". João Neiva-Sr. presidente 
votámos já aqui uma lei, marcando as eleições 
federaes para o fim de outubro; e isto parecia. 
justo. desde que os nossos trabalhos devem 
terminar no dia 3 de setembro. 

Os factos observados na Republica, porém, 
provam que o perio']o de 4 mezes para os nos
sos trabalhos é insufflciente. (Apoiados). 

O honrado. senador pela capital federal, o 
Sr. Aristides LolJo,já aqui declarou em aparte 
que este anno não havia prorogação. 

UM SR. SENADOH, - Já foi apresentado um 
projecto de pro rogação na Camara. 

O SR. JOÃo NElvA-Entretanto, ainda des
confio que não póde deixar de haver proroga
ção. 

O SR. DOMING{)S VICENTE-Ainda desconfia ~ 
E' indispensavel. 

O Sl{. JOÃo NEIVA- Pois bem; 
senador não estava presente quanGo 
collega peja caVital federal deu 
aparte? 

o nobre 
o nosso 
aquelItl 

O SR. DOMINGOS VICENTE- Não me re
cordo; mas creio na palavra de V. Ex. 

O SR. J0AO NEIVA- Sem prorogação, não 
haverá orçamentos; e eu pela minha parte 
e em nome da minoria, declaro a V. Ex. e 
ao Senado que não assumimos a responsa
bilidade de deixa!' o governo sem orça
mentos. 

Entra em 3· discussão e é sem debate ap-
:provada e, sendo adoptada, vae ser devolvida O ,SR. FIRMINO DA SILVEIRA E OUTROS-
a Camara dos Deputados para opportuna- ApOIado. 
~ente ser enviada á sancção do Sr. Vice-Pre- O SR. JOAO NEIVA- Voltando, porem á 
~Idente da Republica a proposi9i'j:o dp. mesm Ç'3 qu~stão das eleições, devo ~onderar a, V, 

SIIN-\DO ~o - v •• v 
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E"l. que, por uma disposição do nosso pacto 
fundamental, a posse do presidente da re
publica effectua-se a 15 de novembro. 

Entretanto e,Sta posse devia ser marcada 
para quando estivesse aberto o CongJ,'es~o, 
aftm rIe ser cerca'liJ, de todas as formalidades 
posslveis no nosso fegimen, 

Isto, porém, é materia da disposição consti
tucional, que não póde ser modificada em 
~ma lei of'linaria. 

A lei orl1inaria do anno passal10 marcou 
para as eleições geraes o dia 30 de' outubro ; 
e, no projecto que está em discussão, deter
mina-se, no art. l°, que a eleiçãoJerá logar 
meSmo a 30 de outubro. 

Parece-.me que a maioria não póde negar á 
minoria o direito de estar presente ás elei
ções, votando o adiamento dellas. 

Para conciliar os dous interesses, lembro a 
V. E"l. que, modificaclo o artigo 10. no sen. 
tido que as eleições tenham logar a 30 de no
vembfo, ficaria siJ,tisfuito assim o desejo quer 
da minoria, quer da maioria, que ainrla estão 
presos ao cumprimento de seus deveres, isto 
é, çl. obrigação d.e votar o orçamento e as de
ma.is leis. 

Assim pensando, peço a V. Ex. que 
mande buscar a minha emenda com relação 
ao adi'tmento das eleições. 

Vem á mesa, é lido e será opportunamente 
apoi.ado I) posto em discussão o seguinte 

Aàditi~o 

A eleição ordinaria para deputados e se
. nadores se procederá em toda a Republica no 

dia 30 de novembro do ultimo anno da legis
latura, 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.
João Neiva. 

o Sr. Generoso !\tarql.les -
Sr. presidente, não vou combater o projecto 
em discussão: cornquanto me pareça elle, 
multo deficiente e incompleto, ha entre as 
suas disposições duas principalmente que me 
parecem de manifesta utilid'lde. 

Refiro-me á que restabelece o alistamento 
annual •.. 

O SR, MANOEf, VlCTORINO - Apoiado. 
O SR. GENEROSO MARQUES -'" e a que 

permitte a annullaç'do de alistamentos ille
gaes. Foi pena que esta disposição não tivesse 
precedido a primeira qualificação, porque 
aSsim teri:1 evitado numerosos alistamentos 
clandestinos, escllond"losos, feitos com aberra
ção de todas as normas legaes. 

Desde que a Camara dos Srs. Deputados 
cogitou de rever a lei eleitoral votada o anno 
passado o cuja execução sómente temos en-

saiarlo, parece que devia tomar em conside
ração os vicios queja este ensaio tem revelado 
e os defeitos da lei, que já se manifestaram 
neste principio de sua execução. 

Entretan to, este projecto foi iniciado na 
outrlt camara, com um caracter de disposição 
transitoria, pois que a sua prinoipal dispo~ 
sição, como se vê logo das primeiras palavras 
do art. 1°, refere-se somente ás proxlmas 
eleições de 30 de outubro e I de março. 

As outras disposições, que teem caracter 
permanente, exceptnada a da primeira parte 
do art. 50, foram additadas ao projeoto em 
virtude de emendas apresentadas e votadas 
na Camara dos Srs. Deputados. 

Senhores, a eleição é sem duvida a base de 
todo o regimen representativo; é apropria 
e3sencia da Republica. 

Desde que a eleição não exprima a verdade 
da vontade nacional, a Republica está fal
seada. 

Portanto, a lei eleitoral devera ter sido 
objecto do mais detido estudo, da mais pro
fund" cogitação e especial solicitude de todas 
as capacidades do Congresso. 

Foi isto o que succedeu ? 
Discutiram.se nesta caSlj. com alguma am

plitude as grandes questões, como fossem a 
tio voto publico ou s'~creto, a das circum
scripções eleitoraes e a das incQmp~tibili .. 
dades. 

Mas, as questões propriamente do processo 
eleitoral, que nos nltimos tempos do regimen 
decahido eram objecto de todos os cuidados 
dos estadistas que sinceramente se preoccu
pavam com a legitima representação do paiz, 
as medidas teudentes a impedir a fraud(l, a 
comlJater quanto possivel a corrupção que 
tanto tem aviltndo os nossos costumes po~ 
liticos, e a evitar os abusos resu !tantes do 
arbitrio das juntas, que foram a1inal compla .. 
tamente banilbil, mas agora. restabelecidili!; 
emfim, toda esta série da cautelas e pro ... 
cauções, á primeira vista de pequena impor.,. 
tancia, porém realmente indispensavets para 
ohter-se a verdade e .\ legitimidade do voto, 
foram ligeiramente estudadas, tanto nesta 
como na outl'a casa do Congresso, oude a lei 
passou com certa precipitação. 

Para não citar muitos exemplos, chamarei 
a attenção do Senado para a facilidade com 
que, em face das disposições Iitteraes, que 
não do pensamento do legislador, as juntas 
de qualificação podem eliminar eleitores já 
definitivamente alistRdos e na posse do di
reito de voto, quàndo aliás a propria lei 
actual, como a ultime do nntigo regimen, 
considera permanente a qualificaçã<;. 

No ultimo periodo do regimen monarchico 
tinha-se chegado a reconhecer que o arbítrio 
da autoridade, encarregad!\ da qualificação e 
das meaas eleitoraes, el"<I. a porta aberta para 
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ao enormidade dos abusos que se manifestavam 
desde o primeiro até o ultimo turno do pro
cesso eleitoral. 

Chegou-se a estabelecer '1m regimen de tal 
severidade, assim a respeito das provas da 
capaCIdade eleitoral, como acerca na recepção, 
apuração do voto, que o estrangeiro que 
abrisse a nossa legislação eleitoral necessaria
mente faria o mais triste juizo dos nossos 
costumes politicos. 

O legislador, mais do que tudo, S9 pre
oc(mpava com a fraude que entrava por todos 
os lados, viciando a manifestação do voto po
pular. 

Chegou-se ao extremo de excluir completa
mente o elemento eJectivo da intervençãe no 
processo do alistamento eleitoral; as camaras 
municipaes foram totalmente dispensadas do 
serviço de qualificação. assim como as juntas 
eleitas pelo povo ou pelos eleitores. 

Procurou ·se confiar o a listamento ao poder 
que offerecia as maiores garantias, porque i.t 

eUe estava confiada a administração da justiça 
do paiz. 

E, na verdade, era o poder publico que 
menos depravado pela corru{lç1'!o 80 achava, 
naquelle tempo, o pOlIer judiClario. 

UM SR. SENADOR-Não dizia isso o Sr. Co
tegipe. 

O SR. GENEROSO MARQUEg - Mas esta é a 
verrlade, e foi elIe um dos melhores colIoho
radores que teve o Sr. Saraiva na reforma 
que eRtabeleceu a eleição directa, cheg-ando 
este a dizer que, si não fosse o patriotismo 
daquelIe estadista o paiz não teria tido aquel
la lei, porque para essa reforma era indispen
savel o concurso de seu partido em maioria 
no Senado. 

Mas, mesmo confiando ao poder judiciario, 
com todas as garantias que elIe oiferecia, a 
lei prescreveu com a mais Severa minucio
sidade a especie de prova, mediante fi. qual 
devia o poder judiciario alistar os eleitores. 
Excluiu, portanto, todo o arbltrio. 

Acabaram-se com as juntas, acabou-se com 
a faculdade que tinha ellas de excluir ou 
iUClluir pelo conhecimento proprio. 

Ninguem mais cogitou de restabeleceI-as. 
Nenhum dos partidos apresentava mais a idéa 
de confiar novamente ao elemento electivo o 
processo da qualificaçao. 

Na primeira lei eleitoral da Republic11, o 
Congresso viu-se na necessidade de chamar a 
esse serviço as municipalidades, entre outras 
razõe!', porque a Uniã,o não tinha nos estados 
funccionarios de que lançasse mão para 
isso. 

Mas devia, como jâ. di~se, ser o mais rig-o
roso possivel na fixação de attribuições dadas 
1\" essas com missões a que en tregou o registro 
do eleitorado. 

Desde que não temos o suifragio universal, 
e sim o voto generalisado, dependente da 
qualificação, e desde que se aceitou o prin
cipio Ja qualificação permanente, eisto era 
indispensavel nesto paiz, indeclinavel se tor
nava a necessidade de rodear de todas as ga
rantias o cidadão que uma vez fosse investido 
do direito de votar. 

Este foi e devia ser o pensamento do legis
lador. 

Mas, por esse descuido, por essa precipita
ção a que lIa pouco me referi, não ficou nos 
termos da lei precisamente estabelecida a 
coartação do arbítrio das juutas qualificadoras 
que, como sabemos, pertencem sempre a um 
dos partidos, a uma parcialidade. 

E' assim que, quando se devia determinar 
que o eleitor, uma, vez'ali.stado, não pudesse 
ser excluido ex-officio si não nos casos de 
morte, de perda dos direitos políticos, e si se 
quizesse para impidir a inutil accumulação de 
nomes, nos alistamentos municipaes, a exclu
são pela mudança de domicilio, declarar ex
pressamente, o que está no pensamento do 
legislador, que o eleitor só pudesse ser exclu
ido, nesta hypothese, á vista de certidão 
comprobatorhL de estar o seu nome incluido 
no alistamento do outro municipio (apoíado$); 
tal restricção não ficou expressa na lei. 

Digo que é aquelle o pensamento da lei, 
porque o seu art. lo diz o seguinte (lê): 

« São eleitores os cidadãos braziteiros, maio
res de 21 annos, já qualificados e alistados 
conforme lei anterior ou qu.e se alistarem na 
forma des ta lei. 

Por consequencia, uma vez alistado, o ci
dadão é eleitor j mas, si a jun ta tem a facul
dade de excluil-o a seu talante, elle não vota, 
é um eleitor inactivo, o que não se compre
hende. 

Ainda mais, no art. 14 o legislador deter
mina: «não poderá a commissão eliminar o 
nome do cidadão incluido na an~erior quali
licação.'I> 

Trata-se da commissão seccional. 
Vêde como o pensamento da lei vae ae tor

nando cada vez mais claro 
No art, 19 diz (lê): 
«Na ultima acta serão mencionados, como 

informaQão, os nomes dos eleitores fuIlecidoB, 
dos 'lue tiverem mudado de domicilio e dos que 
tiverem perdido a, ca,pacidade politica e oS 
numeras que tinham na qualificaçã,o au~ 
terior. » 

Portanto, a junta seccional. não pOde em 
caso algum excluir; apenail na acta que re~ 
mette a junta municipal, como informação, 
menciona o nome doS eleitores que ae acham 
nestas condições. 

O SR. LAPER - Agora ha um meio: a com~ 
missão seccional invontou um domicilio a ar. 
bitrio seu. 
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o SR. GENEROSO MARQUES- Estou mos
trando que o pensamento do -legislador foi 
impedir arbitrarias exclusões j mas este pen
samento foi deturpado pela má redacção de 
um dos artigos da ld, do qual as juntas teem 
usado e abusauo para excluir em massa elei
tores definiti Vilmente q naliflcadus. 

Refiro-me ao art. 25, que fixa as attribui
çlíes da commissão municipal: diz esse artigo 
(lê') : 

« A' commissão municipal incumbe: 
1. Rever os alistamentos preparados pelas 

commissões secpionaes, devendo excluir os 
cidadãos que não tenham provado as qnali. 
dades de eleitol' e elirninm' os mencionados 
na in(ormaçao de que trata o art. 19, desde 
que haja prova de fallecimento. mudança de 
domicilio ou perda de capacidade politica. » 

Aqui está o arbítrio (que o legislauor não 
podia ter quel'ido dnr ás juntas) na lettra, 
que ('ootraria o (~spirito da lei, prova de mu
dança de domicilio, sem declarar qual essa 
prova, que outra não podia ser sinão a de 
estar o eleitor habilitado para eXOI'Cel' o seu 
direito em outro municipio, 

Eis a porta por onde jit ,;') despenhou uma 
enxurrada de e.3canrlalos e abusos prcüicados 
pe1!:ts juntas e1eitoraes. 

De qUHsi todos os est.lllos partem queixas 
mnito bem fUlldadas e <lS mais <1m~l!'gas contra 
o procedimento que tiveram as primeiras 
juntas, que funecionaram em outubro do anno 
passado a janeiro de~te anno. 

O SR. GIL GODLART - Menos quanto ao 
estado do Espirito Santo. 

OSR. GENEROiO MARQUEs-Nada "ei quanto 
ao estado do E"pir'ito S,lllto; mfls em muitos 
outros, inclusive o estado do Rio de Janeiro, 
o mais proximo da C:lpital lcederal e onde a 
publicidade é ll1ai~ raci \, como pôde dai' tes
temunho o nobre senador por aq uelle eatado, 
que me tem honrado com alguns apartes ... 

O SR. LAPElt - Mas onll~ 05 concha vos desta 
oruem estão lIlais apurados. 

O SR. GENEROSO MARQUES- ... esses ;\busos 
foram estupendos. 

No meu eótado, all~111 dfls eliminaçÕ9S em 
massa, ha qualiticaçõe:; clandt~stillas: em di· 
versos muuicipios não houve possibilidade de 
se conhecer quem estava qualificado, apezar 
da. diligencia. que empregarüm os interessados 
no alistamento par,\ terem esse conhecimento; 
e, nestas condições, como recorrer? 

Como recorrer, qmmdo não Ee sabia quaes 
os alistados, excluidos ou eliillinados~ 

Na propria cfLpital do estado só foi publi
cado o fLlistamento municipal pelo jornal ofli
cial depois que a oposição reclamou, e isso 
ffi\lsmo incompletamente, só com os nomes ,los 
eleitores, sem as declarações da idade, estado, 
profissão, etc" declaraçÕes essencia~s para se 

conhecer a identidade do eleitor, e quando já 
estava funccionando <\ junta eleitoral de re
curso; niocla mais, rez-~e completa inversão 
na ordem da qualiticnção anterior. 

Como reclamar cootr<1 os vidos do alista
mento, coutI'a a falta de ob"ervancia das 
formalidades leóaes, ::li n lei eleitoral, como 
já disse, feita precipitadamente, não cogitou 
da annullação do alistamento, não attendeu 
;, que não é possivel qualificação feita por 
juntas, sem instituir-"e <JIg'um pocler incum· 
bido de conhecer da regularidade de seus tra
balhos e ann ullal-os t/llandu illegaes? 

Ulllajllnta pratica O~ mfliores attentados 
contra <t lei, pratica tOd'L sorte de abusos; 
mas qual o recurso que tem, no dominio da 
lei actm,l, o eleitor pJ.ra leVaI' áJulzta elei· 
tornl a S\lL queixa, atim dJ illlltilisar o alista
mento escandaloso, clamlestÍlH', quando a lei 
só faculta recurso contra a iuclusão ou ex· 
clusão? 

Eis porque eu disse que a disposição do art. 
50 deste projecto, posto que util. já é um 
pouco serodia, não póde colübir os abusos que 
se deram na primeira qualificação, que se 
tornou permanente; dever'a ter figurado na 
lei primitiva cujo primeiro alistamento já. 
serviu para algumas eleições. 

Poderia referir·me a muitas outras disposi· 
ções da lei eleitoral que carecem de revisão; 
mas uma revisão completa da lei, agora quan· 
do, mesmo com a pl'orogação já proposta na 
outra camara, nos restam tão poucos dias, 
que mal chegarão para se votar as leis 
d~ meios, parece-me que não seria opportuna. 

Nutro a convicção de que esta lei não re· 
sistirá á primeira provD e que os seus defei· 
tos hão de impor-se de tal mareira na eleição 
a que se vae pl'ocf:'.r1er a 30 de outubro, ou a 
30 de novembro, si for ar1 0ptada a emenda do 
honrado senar10r pela Parahyba, que recla· 
marão immediata reforma, mesmo em disposi· 
ções capitaes. 

Creio, senhores, que, montada como está a 
machina, a eleição a que se vae proceder, si· 
não deixar saudades das eleições do antigo 
regimen. até (las do systema indirecto, ha de 
correr párelhas com as mais escandalosas da· 
q neUe tempo. 

Ahi, quando o eleitor eliminado, sem saber 
que o foi, procurar a urna para depositar o 
seu voto, elIa se lhe ha de fechar, porque as 
juntas qualificadoras, armadas do mesmo 
arbitrio com que o eliminarão e que serão 
mais ou menos as que funccionaram nas 
mesas eleitoraes, hão de repellil-o como 
'phosphoro ! 

Senhores, no Paraná, para não citar outros 
nomes, foi excluido do alistamento até o vice· 
presidente do estado, o Sr. desembargador 
Silveira da Motta, residente ha muitos annos 
na ca:pital,onde é advogado em~rito. 
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A junta., a respeito deste illustre cidadão, 
não se animou a dizer que elle tinha mudado 
de residencia, limitou-se a eliminar o seu 
nome, sem declaração alguma, como si 
nunca tosse eleitor alli qualificado! 

Mas o que ha a extranhar, quando até 
membros conspicuos desta corporação tiveram 
igual sorte? • 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Já fui excluir1o. 
O SR. LAPER- Sou excluido, mudaram

me para o Rio de Janeiro, onde estou nesta 
commissão popular. 

O SR. GENEROSO MARQUES-Ora, si tive
ram este procedimento para com senarlores e 
desembargadores, imagine o Senaào o que 
não terão feito a respeito da massa popular, 
em geral pouco cuirlarlosa de investigar si está 
ou não mantida no seu direito de voto, e para 
com a qual as taesjuntas teem muito menos 
cerimonias _ 

Emfim, a qualificação de 1890, a primeira 
da Republica, deyera ser a que servisse de 
base ao alistamento. 

No meu estado não me consta que em mu
nicipio algum ti .... esse sido respeitada essa 
base; fizeram uma qualificação a esmo e mui
to ainda concederam aquelIas que publica
ram edital do seu alistamento. 

O SR. LAPER-Assim fizeram na minha pa
rochia, onde a com missão municipal não foi 
vista em parte alguma. 

O SR. GENEROSO MARQUES- Pela razão 
que já 'Í@i, de não se poder agora instituir 
uma revisão completa da lei eleitoral fede
ral, não apresento emendas sobre pontos ca· 
pitaes, nem mesmo com caracter de disposição 
permanente; si tivesse de propor algumas, a 
primeira seria a decretação do voto publico, 
unico que nos salvaria da escamoteação 0.0 
sufragio. 

Lembro-me que na sessão de 1891, quando 
se discutia nesta casa o projecto de lei eleito
ral e manifestava-se pelo voto publico um 
pequeno grupo, do qual eu fazia parte com o 
distincto senador pelo Espirito Santo, que 
agora occupa a cadeira da presidencia, e al
guns outros collegas, o honrado senador por 
S. Paulo, o Sr. Campos Salles, disse-me, em 
conversa:«Não faças tanto empenho pelo voto 
publico; lembra-te que nem sempre serás 
governador. » 

Respondi-lhe que, quaw10 fosse opposição, 
era. quando mais precisaria do voto publico. 

Com effeito, hoje acho-me na opposição, e 
lamento que o voto (lescoberto não tenha sido 
decretado, porque a sua principa.l vantagem 
é justamente impedir o furto, a escamoteação 
do voto do cidadão, que já o deixa apurado e 
leva o recibo .delle, no seu bolso, quando sahe 
do comicio eleitoral. 

Mas, Sr. presidente, como o projecto começa 
por uma medida transitoria, qual a de admit
tir-se a votar nasproximas eleições eleitores 
não alistado!:' de conformidade com a lei, por
que o toram em tempo em que os alistamen
tos já estavam findos, eleitores alistados em 
5 de abril do corrente anno, quando o alista
mento, em virtude (la lei de 1 de agosto do 
anno passado, foi feito em outubro, acho que, 
por força de ma.ior razão, devemos adoptar 
uma providencia que cohiba esse grande es
candalo, que ha pouco referi, de se ter ex
cluido em massa cidadãos que, pela lei elei
toral, desde o seu art. 10, teem o direito de 
votar, mas que não poderão exercer este di
reito, simplesmente porque, em consequencia 
desse escl1ndalo, fechar-se-lhes-hão as urnas. 

Refiro-me aos cidadãos excluidos, e que não 
tiveram tempo ainda nem opportunidade le
gal para, conhecendo a exclusão, promover 
sua reinclusão. 

Vou, por isso, submetter á apreciação do 
Senado um additivo nesse sentido. 

Si, pelo art l° da proposição da Camara, 
indivíduos que não foram legalmente alista
dos, que não elam eleitores pela qualificação 
anterior, nem o foram pela nova qualificação, 
feita, de accordo com a lei, em outubro. maól 
sim em agosto (leste anno, portanto arbitraria 
e illegalmente, vão ter o direito de votar, le
galisando-se o facto, ao que não me opponho, 
porque nada receio de que todos votem; o que 
é irritante é que sómente votem os escolhidos 
dos dominadores do época; nestas condições, 
como recusar, como não se admittir a votar 
eleitores qualificados, já reconhecidos por lei, 
e aos quaes, por um abuso que não pôde seI' 
sanccionado pelo Congresso, vedou-se o accesso 
ás urnas1 

Eis o meu additivo (lê): 
«Paragrapho. Nas mesmas eleições, os elei

tores alistados na qualificação effectuada em 
virtude do decreto n. 200 A de 1890 e que, a 
titulo de mudança de domicilio, tiverem sido 
excluidos pelas commissões seccionaes e muni
cipaes creadus pela lei n. 35 de 1892, serão 
admittidos a votar perante as mesas das sec
ções do municipio em que se acha~am alis
tados naquella qualificação. }) 

Esta é a (lisposição que proponho; mas 8 
preciso rodeaI-a de algumas providencias e 
cautelas, não só para que taes eleitores se
jam convenientemente distribui dos pelas sec
ções, como para que não possam prevalecer
se desta disposiç!1o individuos que P'10 sejam 
verdadeiramente eleitores. 

As cautelas são as seguinte~ (lê) : 
« Para este fim deverão requerer ao presi

dente do respectivo governo municipal, ate 
oito dias antes da eleição, a designação da 
secção em que hão de votar. 
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«Dentro de 24 horas depois de recebido o re
Il.uerimento, o presidente do governo muni
Clpal fará a designação, que mandará. publi
car na secretaria da ca.mara, conselho ou in
tendencia municipal e remetterá até a ves
pera do <lia da eleição ás respectivas mesail 
eleitoraes alista. dos eleitores que,em virtude 
desta disposição, tiverem de votar pera.nte 
ellas. » 

a lista dos eleitores, serão esses eleitores ad
mittidos a votar, mediante a simples exhibi. 
ção de seus titulos. 

Os govornos municipaes teemem seus ar
chivos os livros do alistamento de 1890, c, 
portanto, podem facilmente verificar quaes 
os alistados nesse anno, além de qus é natu
ral que os eleitores exhibam seus titulos na 
occasião em que requererem a designação da 
sooção. 

E' preciso tambem rodear eS3es eleitores de 
garantias sufilcienteli para o caso de abuso 
ou omissão do presidente do gwerno mu
nicipal. 

O SR. LAPER - Perfeitamente. 
O SR. GENEROSO MARQUES - ..• porque 

estes podem não enviar essas listas as me
sas, e desde que não haja uma providencia, 
o eleitor ficara privada de exercer o direito 
que lhe confere esta lei, si a emenda for ac
Ceita. 

O SR. LAPER - Apoiado; é preciso asse
diar o funccionario a quem incumbe esse ali
stamento. 

O SR. GENEROSo MARQUES - Por isso pro
ponho mais o ~guinte: (tê) 

«Na falta desb1 designação, taes eleitores, 
mediante a exhibição de s'ms titulas, serão 
admittid03 a votar em qualquer das mesas do 
município, sendo seus votos recebidos e apu
rados em separado. » 

Eis aqui todas as cautelas. . 
A propria lei eleitoral admitte que os elei

tores votem independentemente da lista pela 
qual se faz °achamada; na falta de cópia 
autltentica do alistamento, são recebidos os 
votos dos eleitores que comparecerem e exbi
birem os seus titulas; assim o prescreve o 
art. 43, § 30 , da lei de 26 de janeiro. 

O SR. LAPER - Como acontece com oS 
membros das commissões seccionaes, que não 
pertencem a secção em que estão trabalhando. 
Não é uma novidade. 

Mas, como é possivel, porcausa do caracter 
mais ou menos tumultuaria deste processo, 
que os eleitores assim reeonhecidos possam 
votar em mais de uma secção e prejudicar os 
votos dos eleitores alistados e constantes da 
relação enviada ás mesas seccionaes, proponho 
na emenda que, ness~o hypothese, os votos 
dos cletores cujos nomes não constem da lista 
enviada pelo ~overno municipal, sejam rece
bidos e apurados em separado j de modo que 
os votos assim dados não poderão annullar a 
eleição da secção respectiva. 

Mas, como jà disse, além do abuso das ex
clusões francas, outro maior foi commettido 
pelas .juntas do meu e de outros Estados, qual 
o de omittirem silenciosamente os nomes dos 
eleitores, quando pela lei ella.s eram obri
gadas a transportar para o novo alistamento 
até os nomes dos eleitores analplJabetos da 
lei de 9 de janeiro. 

A lei de 9 de janeiro de 1881 mandou qua
lificar no primeiro alistamento os analpha
betos que reunissem as outras condições da 
mesma lei, c o art. 22 da lei eleitoral de 26 
de janeiro de 1892 determina o seguinte: 

« Serão mantidos no alistamento os eleitores 
analphabetos, qualificados em virtude da lei 
n. 3029,de9dejancirode 1881, salvo si ti
verem perdi,lo os direitos politicos ou delles 
estiverem suspensos por alguma das causas 
especificrrdas no art. 71 da Constituição. » 

Quando as commissões qualificadoras eram 
obrigadas a alistar até os eleitores analpha
betos da lei de 9 de janeiro de 1881, ellas 
omittiram em grande numero de municípios 
os nomes de eleitores jit alistados na primeira 
qualificação da Republica, a do anno de 1890. 

Por isso, parece-me que a disposição que 
proponho deve ser extensiva a estes eleitores, 
razão pela qual offereço mais este paragraplIo: 
(lê) 

«São extensivas as disposições do para
grapho antec(ldente aos eleitores cujos nomes 
tiverem sido indebitamente omittidos em o 
novo alist.'lmento, com preterição do disposto 
nos arts. 10, 14,22 e 25 n. 1 da lei n. 35 de 
1892. » 

o SR. GENEROSO MARQUES - Exactamente. 
O SR. LAPER - Votam depois da chamada. 
O SR. GENEROSO MARQUES - Os eleitores 

Supponho que, com as observações que fiz, 
estão tJastantemente justificadas as emendas 
que remetto á me::;:),. (Muito bem.) 

Vem á mesa, são lidos, apoiados e postos 
conjunctamente em discussão os seguintes: que servem na mesa de uma secção em que 

não estão alistados, votam independentemente 
da lista e depois d:\. chamada, exhibindo seus 
titulas. São circumstancias especiaes; não ha, 
pois,. nada de extraordinario na emenda. 

Assim, no caso do presidente do governo 
municipal querer frustar a lei, não en.,.iando 

Additi1>oS ao art. 10 

§. Nas mesmas eleições, os eleitores alista. 
dos na qualificação effectuada em virtude do 
decreto n. 200 A, de 1890 e que, a titulo de 
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mudança de domicilio I tiverem sido excluidos 
pelas commissOes seccionaes e municipaes 
creadas pela lei n. 35 de 1892, serão adrnltti
dos a votar perante as mesa:) das secções do 
municipio em que se achavam alistados na
quella qualificação. 

Para este fim deverão requerer ao presi
dente do respectivo governo municipal, até 
oito dias antes da eleição, a designação da 
secção em que hão de votar. 

Dentro de 24 horas. depois de recebido o re
querimento, o presidente do governo munici
pal fará a designação, que mandará publicar 
na secretaria da Camara, conselho ou inten
dencia municipal, e remetterà ate o vespera 
do dia das eleicões ás respectivas mesas elei
toraes a lista dos eleitores que em virtude 
desta disposição, tiverem de votar perante 
elles. 

Na falta de"ta designação, taes eleitores, 
mediante a exhibição de seu;,j titulas, serão 
admittidos a votar em qualquer das mesas 
do municipio, sendo seus votos recebidos e 
apurados em separado. 

Paragrapho. São extensivas as disposições 
do paragrapho :tntecedente aos eleitores cujos 
nomes tiverem sido inde bi tamente omi ttidos em 
o novo alistamento com preterição do disposto 
nos arts. 10, 14, 22 e 25 n. I da lei n. 35 
de 1892. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.
Glmeroso Marques. 

E' lido e fica sobre a mesa, para opportu
namente ser tomada em consideração a, se
guinte 

Emenda 

Supprima-se o lo periodo do art. 5· e as 
palavras: 

Paragrapho unico do 20 periodo. - Gil 
Goulart. 

o 8... Gil Goulart, -Sr. presi
dente, poucas palavras ctirei, mesmo porque 
me sinto de accordo. não só com o projecto, 
na. sua generalidade, como com quasi todas 

_M observações que acabam de ser feitas pelo 
honrado senador pelo Paraná. 

Neste aSiumpto mais ou menos temos ca
minhado para um terreno egual, apoiando e 
defendendo as mesmas medidas no interesse 
da verdade e da realidade dos comidos e d.os 
processos eleitoraes. . 

O SR. GENEROSO MARQUES-O que prova a. 
muita lealdade de V. Ex., que tem estado em 
situações oppostas. 

O SR. GIL GOULART-Ha de recordar-se o 
honrado senador de que, quando se discutia 
esta. lei, iniciada nesta casa, dizia ex-abun-

dancia que o que JIle preoccupava era ex
actamente a defesa dos partidos em opposição 
(apoiados), isto é, O direito dos cidadãos quan
do em situação opposta ao governo que não 
podem apoiar. Então pela minha parte, sug
geri tantas quant.as medidas ~e me afigura
ram adequadas, para evitar as fraudes, para 
obviar os inconvlmientes com que, na pra.
tica, na lucta perante as mezas eleitoraes, 
frequentemente me encontrei. . 

O SR. GENEROSO MARQUES-Tambem para 
salvaguardar os direitos individuaes pelo 
habeM corpus. 

O SR. GIL GOULART- Em verdade, não 
fiquei satisfeito com o resultado a que che
gamos na approvação desta lei; não, quanto 
ás medidas de detalhe, porque por essa 
occasião fizemos o possi vel para tornar: a. lei 
boa, para tornaI-a escoimada de qualquer 
censura, de qualquer suspeita, de que fosse 
ella uma armadilha para os fortes oppri
mirem os fracos. Nem mesmo outra cousa 
seria para suppor,l'ecordando-nos de que a lei 
foi iniciada nesta casa por uma commissão 
especial, da qual fez partQ o honrado senador 
pela Bahia, o Sr. Saraiva, que, si não me 
engano, foi o relator da mesma commissão •.• 

O SR. GENEROSO MARQUES-Mas foi vencido 
nas medidas capitaesj dahi é que vem o 
desgosto. 

O SR. GILGoULART-Em um ponto estou em 
divergencia com o o honrado senador pelo 
Paraná; porque S. Ex. vaticina que o resul
tado das experiencias feitas com a lei elei
toral em vigor será Um desastre e fará voltar 
aos tempos ominosos, Os mais lugubres das 
a.ntecedentes eleições, mesmo do systema 
indirecto? 

O SR. GENEROSO MARQUES-O 30 de outu
bro será nosso juiz. 

O SR. GIL GOULART-Basta dizer que, além 
da boa vontade, da sinceridane com que foi 
iniciada esta lei e da discussão ampla que so
bre eUa se abriu nesta e na outra casa do 
Congresso, votada eUa mereceu o applauso 
da imprensa quasi unanime e foi louvada a.té 
pelos Jornaes mais insuspeitos e que estavam 
em opposição. 

Mas, Toltando ao meu proposito, ao que 
ia dizer: não fiquei satisfeito com o resultado, 
porque para mim no ponto capital, isto é, na 
questão de voto publico ou secreto, fui ven
cido. 

Então dizia eu : o meio de tornar uma 
verdade a eleição, de garantir a realidade do 
v~to, é estabelecer-se o voto publico, como 
e~tá idéalisado no projecto. 

O SR. JOAQUIM PERNAMBUCO -Apoiado. 
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o SR. GIL GOULART - E como não vin· Mas, ainda estou com os mesmos principios 
gasse este principio, aliás defendido uma por de outr'ora, dizendo que o que me preoccupa 
numerosa. phalange (basta recordar que na I a mais em reh\ção á materia eleitoral, não é 
discussão havida nesta casa cahiu por um propriamente a corrupção do voto, contra o 
voto) eu julguei que o systema eleitoral dei· que os nossos l\dversarios de então, mais se 
xava de ser bom, simplesmente porque no empenharam. 
seu ponto capital não se tinha vencido pelo O que mais me encommoda é a fraude das 
principio verdadeit'o quanto á minha opinião. urnas, é exacLmlente a substituição do voto, 

Ainda hoje estou com as mesmas idéas e a corrupção do processo eleitora I. 
sustento a mesma opinião: em quanto não A cOl'rupção das consciencias é o f<.tcto contra 
tivermos o voto publico, não teremos g'a- o qU[il clamam os paizes da Europa, porque 
rantias sufficientes contra a violação das lá é propriamente o crime que cumpre com
urnas, seja qual for o systema, por mais bater; lá é este o mais pernicioso etreito que 
aperfeiçoado que seja e ainda que seu Dutor sente-se em relnção 1\OS comicios, 
seja o mais eminente dos publicbtus, o mais Aqui não é a corrupção das consciencias 
pratico dos cidadãos aco:ltumado a dil'igir o que alça o collo, não é a corrupção que al
mais adeantado dos governos. tera o systema das eleiçõe3 ; não é a coacção, 

Com etreito, o voto publico allia a responsa- porque neste ponto o car[icterbrazileiro é mais 
bilidade do eleitor á garantia uo eleito e im- livre do que o dos povos da Europa. 
põe-se aos proprios vencidos, porque não A maioria (le nossos concidadãos sabe re
podendo duvidar das maiorias l'eaes, sentem ag-ir contra a cOl'fupção, contra a coacção 
necessidade de conformar-se com aquillo que principalmente a que vem lio porler, 
é o resultado das urnas. O que mais nos encommoda, o calcanhar 

Ha de recordar-se o honrado senador que, ue Achilles das nossas eleições é que, a 
por essa occasião, tal era o meu empenho em despeito dA, vont:\lle do cirladão, da sua inde
garantir os direitos politicos dos nossos con- pendencia, o resultado que apparece é fi, cor
cidadãos, que não atl.mitti siqueI' a exclusão rupção da urna, é a fraude das apuracões. E' 
dos eleitores analphabetos, que já estavam isto que de~moraliza o nosso systema po
qualificados; e não admitti, porque entendia litico eleitoral. 
que pelo facto de adquirir o cidadão o dil'eito E' justamente por isso que contimío a cla
político, em caso nenhum podia perder mal' pelo voto publicoj é tambem por isso que 
esse dil'eito que, segundo o principio invo- ainda aceito .:S novas medidas consignadas 
cado pela jurisprudencia era garanti(lo no pl'ojecto e:ts accrescimtadas pelo nobre 
para furtar o individuo dA, escravidão, senarior pelo Paraná. 
conseguintemente o filCtO de ter-se adquiL'Ído Todavia noto na, I a pal'te do art. 5° do pro
direitos politicos devia gitrantir a perpetui- jecto um incon veniente. Manda elle que 8e faça 
dade do uso destes direitos, salvo o caso em a revisão do alistamento todos os annos, 
que, por força da lei, por força da pen,l, todos quando pela lei em vigor, esta revisiio deve 
os cidadãos deverão perdel-os, sejam ou não ser feita triennalmente, isto é, nu anno ante-
analphabetos, rior á terminação da legislatura. 

Não acho, portanto, que a lei. antes d:t sua O Senado sabe quanto é difficil, sinão im-
primeira prova. devil merecer censura tão possi vel, no intel'ior de nosso paiz, organisa
acre, como a que acaaa de fazer o nobre sena- rem-se todos os annos juntas de qualificação 
dor, porque na lettra d,l lei, nas suas hypo- ou de revisão, compostas de pessoal idoneo, 
theses casuisticas, estão previstos os abu- de pessoal que inspire confiança, e que tem de 
SOS, as fraudes denunciadas ou sejam com servir gratuitamente. 
relação á qualificação ou com relação i1 Serviços desta natureza não Se podem ex i
eleição, segundo o processo do voto secreto. gir todos os annos dos cidadãos mais apotos. 

Os facto~ que o honrado senador acaba de Nessas condições, desde que se trata de um 
commentar são na verdade viol:tções da lei serviço gratuito, de um serviço prolongado, 
escripb, mas que nestas condições não pas- de um serviço que acarreta até grande re
sam ae actos uuHos, subsistentes só emquanto spoasabilidade, porque é preciso que os seus 
não póde imperar o principio legal. encf1rregados saibam resistir a pressão dos 

Todavia não me opponho as novas garan- cabalistas eleitoraes, a consequencia será que 
tias que se conteem no pr'ojecto nem as que o pessoal sério, capaz de produzir beneficios 
são neste momento lembradas pelo honrado se- a revisão, Se afastará deste traballIo. se re
nador, porque é preciso con vencer a todos, cusará a prestai-o e ficarão nas di versas 
de que as reclamações a favor de quantos que- localid:ldes a C:1l'go dos galopins eleitoracs, 
rem exereer o direito do voto são por nós os politiqueiros de profissão, que não teem 
attendidas, e de que não se recusa nenhuma outra occupação sinão fazer politica, prep:l
garantia pa,ra a indepeuuencia do eleitor e I ra.dos para prestarem serviço em favor sem
realidade do voto. (Apoiados.) pre do governo que predominar na localidade. 
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E então, em V{3Z de uma garantia para a qualiticação á uma junta politica nomeada 
qualific.ação, ·teremos facilitado a alteração pelas municipalidades das capitiles. 
da mesma nas suécessivas revisões. Mostrei o inconveniente dista e aventei a 

E' melhor que para esse serviço seja mar- idéa de o entregar aos juizes seccionae:,;, por 
cado o praso de tres annos, pOl'que assim serem mais independentes e mais capazes, 
será elIe feito por cidadãos idoneos, que terão por seus conhecimentos, ele rosalvar as ga
a, certeza do não serem fl'equentemente im- r:lntia~ de cidarlão. Contra os abusos da qua
portunados, nem coagidos a deixrrem seus liticaçao ha recurso, e !l',ô(le que ha o direito 
a11'azeres. de, recorrer, quem ná') recorre não tem o di-

Sendo a revisão feita todos os annos, re. reIto ele se queixar, 
pito, não será o sel'viço desempenh'1do por Todavia não duvido admittir mais um re
pessoal que mereç;l conthmça e sim por CU1':30 para que se possa pedir a inclusão ou 
aquelles que não estiverem na altura de des- exclusao de quem tinha si,lo indebibmente 
empenhai-o. alístaJo ou excluido ; m~s não que se recorra 

E' sabide que 03 cidadãos recusam-se de contra a qualificação para annullal-a em 
ordinario a prestar estes serviços gratuitos absoluto porque não sera uma vantao-em. 
e demorados j o exemplo estú, no serviço do Duvido do exito desta medida; p~lrece-me 
jury. que contribuirá mais para baralhar as cousas, 

Em relação ao serviço do jury, quando o para viciar as nOS3as qualific<lções e reduzir 
cidadão sabe qne esta alta funcção que lhe é como em épocas l'emotas, consiJeravelmeute 
confiada não é repetid.t amiudada;; veles, que o eleitorado na occdsiál) da eleição. (H a u~ 
o sacriticio que faz não sera exigido frequen- aparte.) 
temente, prest't-se mais f'iicilmellte a cumprir Pôle não annullar-se a qualitlcaçéio in tatum 
esse'dever civic'). E' assim que nos logares e iodel'eitul-,t por mei,) dos l'ecursos parciaes, 
onde o serviço do jury é amiudado, o cidadão quer' quanto à~ inclnsõe., indevidas, quer 
serve de má vontade e acaba p'or empregar '1uanto as exclusões injustas. Todavia não 
todos os meios para esquivar·~e, e até, por me opponho a medida sob certas cautelas, 
uma especie de \'ingança (bquelles quo o 
coagem, quando não fJôdo eximir-se do ser- Penso que sendo um principio constitucio
viço, o que faz é cumprir imli,:.:namente o seu nal a perpétuHadtl do direito político, uma 
mandato, facilitando a ab::iol vição tios cri- vez adquirido este, nã·) é prer.iso nova dis-
minosos. posição Je lei para gal'.\ntil-o. 

'Ora, si em relação ao serviço do jury, que Sobre isso in ['llrmaroi qne, presidindo nesta 
é um serviço de muito maior ponderação, o cida'le a ullIa m:clsa el'3itor.11 e apresent'lndo
cidadão procede assim, que não sllccerlel'à em se um eleitor cunspicuo, muoido de seu titnlo . 
relnção ao serviço eleitoral, par.t o 'qual de de qualHicr\ção anterior, allegando que nunca 
ordinario a população mais import,mte, ma.is se tinha mudado da casa em que morava e 
sél'ia, mais conservadora, mais inllependente, que era propria, mas que, entretanto, estava 
se mostm em nosso paiz sobremolio apa thic I.? excl uido da' 'llLtlillc,\(;ão em vigor, en tendi 

E' necessario, portanto, não se repetirem que o devia admittü' a votar, tomando o seu 
as revisões de qu,t.liticações, já porque não S'l voto em globo e mencionanuo-se o f'lcto na 
póde esperar um serviço bem feito, já. porque acta, visto q\13 nilo uavi<1 ser privado do seu 
se abril'á, uma porta para se alterar o que direit.o por uma inad vertencia, por perfidia 
está fei-tü, não sabendo o cidadão até si o~tá. ou má. fé ue tl3rceiros. . 
OU'llão qualificado. Devo accrescentar qlle naturalmente não 

'Apermanencia da qualiticação traz esta fui a, omissão propOt,ital porque eSila qualíti
va'l\tagem: o cidadão. uma vez qualiticado, cnçã.o foi presidida pelo honrado senador pelo 
8l\~ que por um periodo mais ou menos dila- Parétná, cujo nome é uma garantia para todos; 
t~, não terá seu direito sacrificado. Ao foi antes uma ombsão iuvoluntaria, e não po
p~Q·que, com a revisão, o citladão excluido dendo duvidar da identidade do reclamante, 
aCQil;ltosamente acaba por ficar cansado rte mandei admittil' o seu voto, mencionando a 
interpor rooursos successivos para se fazer circumstancia na acta. 
de novo qualificar. Portanto, o que cumpre é procurar garan-

Parece-me que nesta ponto tenho justifi- tir o voto dos eleitores r~lI. A madiJa. que 
cado a emenda e mandando supprimir a pri- lembra o nobre senador será pal'!\ isso a mais 
meira parte do art. 5". conveniente? 

Quanto á segunda parte, acceito-a.. porque Sen~o possivel que as propria.s mesas, eiva-
é mais uma garantia que se da contra a falsifi- das de espirito partidario, faç.tm o éon tr<1rio 
~ do alist'lmento. Ha. de recordar-se o do qne eu fiz, é pre"iso pl'ocul'ar uma outra 
nôore'senador quo quando se tratou do pro- .medida salvadora do direito politico do ci
jacto primitivo" elaborado pelo Sr. Saraiva,dadão. 
cogitou-se de entregar o recurso ultimo da E, neste ponto me parece que a emenda 
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E então, em vez de uma garantia para a 
qualificação, ,teremos facili tado a alteração 
da mesma nas successivas revisões. 

o E' melhor que para esse serviço seja mar
cado o praso de tres annos, pOl'que assim 
será elIe feito por cidadãos idoneos, que terão 
a o certeza de não serem fl'equentemente im
portunados, nem coagido~ a deixrrem seus 
a11'azeres. 

Sendo a revisão feita todos os annos, re
pito, não será o serviço desempenh'tdo por 
p~ssoal que mereça cOllfiança e sim por 
aquelles que não estiverem na altura de des
empenhai-o. 

E' sabide que os cidadãos recusam-se de 
ordinario a prestar est.es serviços gratuitos 
e demorados; o exemplo e,tú no serviço dei 
jury. 

Em relação ao serviço do jury, quando o 
cidudão sabe qlle esta alta funcção que lhe é 
confinda não ó repetida amiudadas vezes, que 
o sacrilicio que faz não será exigido frequen
temente, presb-se mais r"cílmeute a cumpdr 
esse·dever civic'l. E' assi\ll que no, loga.l'es 
onde o serviço do jUl'y é amiudado, o cidadão 
serve de má vontade e aC1'ba por empl'egar 
todos os meios para esquiyar-~e, e alé, por 
uma especie de ~oing,ll1ça d:lf[uelles quc o 
coagem, quando não pMe oxiwir-se do sor
viço, o que faz é cumprir in,lio:.mamente o seu 
mandato, ftlcilitando a ab.,;olvição dos cri
minosos. 

Ortl, ,.;i em relação ao serviço do jury, que 
é um serviço de muito maior ponderação, o 
cidadão procede assim, que não succe.leei. em 
rehção ao serviço eleitoral, para o ·qual üe 
ordinario a população mais importante, mais 
séria, mais cOllserv,ldora, mais inclependente. 
se mostra em nosso paiz sobremodo apclttlic I. 'I 

E' necessario, portanto, não se repetirem 
as revisões de f'jualiticações, já porque não S'l 
póde esperar um serviço bem feito, já porque 
se abrirá uma porta para se alterar o que 
está feito, não sabendo o cidadão até si está 
ou·não qualificado. 

A permanencia da qu;llificação traz esta 
V8'Btagem: o cidadão, uma vez qualificado, 
~~ que por um periodo mais ou menos dUa
t~, não terà seu direito sacriticado. Ao 
passQ·que, com a revisão, o cidad[o excluido 
&Clltl,ltosamente acaba por ficar can~ado ele 
interpor recursos successivos para se fazer 
de novo qualificar. 

Parece-me que nesto ponto tenho justifi
cado a emenda e mandando supprimir a pri
meira parte do art. 5". 
. Quanto á segunda parte, acceito-a, porque 

"é ~ uma garantia que se dá contra. a falsifi
oi! do alist'lmento. Ha de recordar-se o 
: o -e 'senador que quando se tratou do pro-

o. primitivo .. elaborado pelo Sr. Saraiva, 
eo~q~se de entregar o recurso ultimo da 
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f'jualificação á uma junta politica nomeada 
[leIas muoicipalidades das capi tZles. 

Mostrei o iocon veniente disto e aventei a 
idéa de o e.nt~egar aos juizes seccionae:l, por 
serem mais mdependentes e mais capazes, o 
por _seus c0.nhe~lmentos, de resal var as ga
r,apt!a~ de cldarla.o. Contra os abusos da qua
lIticaçao ha recurso, e deôde que ha o direito 
de recol'rer, quem nã') reCorre llão tem o di
reito de se queixar. 

Toda.via não duvido admittir mais um re
cm·so para que se possa pedir a. inclusão ou 
exclusão de f'juem tinha si.lo intlebitlmente 
alistado ou excluído; mas não que se recorra 
contra a qualificação para annullal-a em 
absoluto porque não será uma vantarrem. 

Duvido do exito de;,ta medida· p~rece-me 
que contribuirá mais para. baralh~r as cousas, 
para. vicia!' as nossas qualificações e reduzir 
como em épocas ['emotas, consUeravelmente 
o eleitorado na. occ,lsiã.l d,\ eleiç50. (Ha u~ 
aparte .) 

PÓ le nãoanrlllllar-se a qualillcaçlo in tolHm 
e indel'eital-,. por mei,) dos recursos parciaes, 
quor quan to à~ inclnsõe, indevidas, quer 
quanto as exclusüe" injustas. Tojavia não 
me opponho á medida sob certas cautelas. 

Penso f'jue sendo um principio constitucio
nal a pe~pé1ui,ladll .10 direito politico, uma 
vez adf'j111rido este, não) é predso nova dis
posição de lei para gaI'ctutil-o. 

Sohre isso in for'marei f'j ne, presirtindo nesta 
cidade a uma mcJsa eleitor,l! e apresent'Uldo
se um eleitor cúnspicuu, munido de seu titnlo . 
de f'jl1<l.lilicação anterior, allegando que nunca 
8e tinha muuarto da casa em que morava e 
que era propria, mas f'jue, entretanto, estava 
exclui,lo lia o f'ju,.litlccll,ião em vigor, entendi 
que o devia admittir a votar, tomando o seu 
voto em globo e mencionanuo-se o f;.lOto na 
<lcta, visto f'j1l3 não ullvia ser privado do seu 
direit.o por uma. inatlvertencia, por perfidía 
ou má fé de t'Jrceiros. 

Devo accrescentar qlle naturalmente não 
fui a omissão propo~ital porque eS3a. qualifi
caçãoo foi prei:lldida pelo honrado senador pelo 
Paraná, cujo nome é uma garantia para todos; 
foi antes uma omi,são iuvoluntaria, e não po
dendo duvidar da idantidade do reclamante, 
mandei admittir o seu voto, mencionando a 
cireumstancia na acta. 

Portanto, o que cumpre é procurar garan
tir o yoto dos eleitor~ r~8. A m.di<la que 
lembra o nobre senador será papa isso a mais 
conveniente? 

SenGo possivel que as proprias mesas, eiva
das de espirito partidario, faç .• m o contrário 
do que eu fiz, é pre~iso procut'ar uma. outra 
.medida salvadora do direito político do ci
dadão. 

E, neste ponto me pa.rece que a emenda 
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apresentada não garante perfeitamente o ci
dadão acintosamente excluido. 

A emenda admitte que po,;sam votar em 
separado, quando os nomt~S uão constarem 
do alistamento, e que os votos sejam aceitos 
parante a respectiva secção ou perante qual
quer outra, uma vez que exhibun os titulos. 
Podendo as ,juntas eleitoraes ser nomeadas 
pelos mesmos individuas que fizeram a quali
ficação e teem um certo pensamento politíco, 
a recusa. por parte de um t junta no re~ebi
mento do voto pode-se repetIr em outras, e 
então materialmente será o citladão inhibido 
de votar. Por isso lembro outra medida e é 
que uma vez recusado, pOS8:l o el,litor dar o 
seu voto perante o tabel1ião que por suas func
ções pórle não ter laço algum com os politicos 
dominantes, deixanrlo o eleitor depositado o 
titulo para que as juntas apuradol'as possam 
verificar a realidade do seu direito. 

O SR. GENEROSO MARQUES - E' mais um 
recurso. 

O SR. GIL GODLART-O facto qne o honrnrlo 
senador citou, occorrido no sim estarlo, pl'ova 
apenas flté onde chega fl anda,·,ia dos político.; 
exaltado,;; mas não é um facto novo; mesmo 
na Repnblic't tem-se reproduzido em to,[os 
os Estados. 

Já mencionei que, no estado do Espirito 
S~nto, com a qualificação existente, nãJ ha 
uma nnica rec1am:\ção de ex"lusão acintosa 
ou inclusão illegal que não seja attendida. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Dou-lhe os 
meus emboras por isso. 

O SR. GIL GOULART - M tS devo dizer ao 
honrado senador que, si isto acontece na 
época actual, porque o pa.rtilo que prepon
dera naquelle estado sente-se bastante forte 
para não carecer de lançar mão de rmliüs 
illegaes, todavia, si o partirIo que alli go
verna ~e senti5se em menoria, era posdi vel 
que a necessidade de vencer e a paixão polí
tica o conduzisse a soluções (lí versas. 

Na situação anterior áquella que actual
mente domina em meu estado, nas qualifica
ções feitas, além de ser a lei qualificadora do 
estado uma verdadeira immoralidade, que 
permittia facilmente a exclusão em massa dos 
cidadãos, essas exclusões chegaram ao ponto 
de serem iliminados da qualiticação, juizes de 
direito, e até membros do cllngres,;o estadoal, 
que a esse tempo ainda estavam exercendo o 
seu mand,üo, o que prova que isto é de ordi
nario utn recurso dos partIdo.; que sentem-se 
fracos, dos pa,rtidos em minoria. (Apoiados.) 

Todavia cooperarei sempre com o meu 
voto para medidas garantidora.s dos partidos 
em opposição, uma vez que ella não se tran
sformem facilmente em elemeatos falseadores 
da opinião publica em damno dos governos 
constitui dos • (Apoiados. lIIuito bem.) 

o Sr.Laper-Sr. presidente, entro de 
animo triste no debate acerca da proposta a 
das emend,ls sobre a lei eleitoral vigente, pela 
convicçolo eru que estou de que com o nosso 
atrazo de costumes publicos, serão baldadas 
todas as reformas e todas as correcções que 
quizermos f\zl~r ás leis do paiz. 

Entret<1nto sou fbrçad0 a esclarecer a ques
ti'í.o, provocando explicação a respeito della, e 
otferecel' os correctivos que sejam necessarios 
para debellar os abusos que, acciDtosamente, 
praticam as autoridades, ou os incumbidos de 
serviço tão melindroso, e que tanto diz com o 
interesse publico, qual é o da qualificação 
eleitoral. 

O SR. GE:'fEROSO MARQUES-A politicagem. 
O SR. L~PER-Força é confessar, Sr. presi

dente, que só nos tempos da monarchia tive
mos eleições verdadeiramente livres, ainda 
que sómente as eleições presididas pelo dis
tincto Sr. conselheiro Saraiva, homem supe
rior ás instrllcções e ás imposições de seus 
amigos p01iticos com o procedimento nobre que 
viu SObf\jamente compensado pela gratidão do 
povo, f' ]1('10 reconhecimento de seu altivo e 
genero,o caracter. (;Ipoiados e contestações.) 

Refiro-me expressamente a e~ta, e não eli
minei completamente, as eleiç,ões republica
nas fi Súbre tal 110nto me cortam o fio rl,o pen
samento lJorque não se póde comparar a pri
meira eleit,'iio feita na Republica como a do 
Sr. conselheiro Saraiva feita na monarchia, 
porque aquella foi prod.uzida sob um con
graçamento geral dos espiritos, na expansão 
do Nentimento nacional que abraçava a nova 
ordem de cpusas. 

Quando se procedeu a primeira eleição re
publicana, donde emanou o actual congresso 
não havia duvida de que todos os animos es
tavam dispostos a apoiar os homens que se 
tinham posto á testa do novo regimen, ou 
aquelles que vinham recommendados por el
leso Toda, a responsabilidade do governo, toda a 
resDonsabilidade do caracter e do valor dos 
elei'tos, pertenciam, póde-se assim dizer, aos 
homens supremos que fizeram o actual re
gimen. 

Não é, pois, uma contradicção da minha 
parte dizer que só no tempo da monarchia, 
sob o governo do conselheiro Sarai va, tive
mos eleições verdadeiramente livres. 

A primeira eleição republicana, é sabido 
por todos, se fez ao abandJno dos antigos 
adherentes do regimen decahido. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Não apoiado. 
O SR. LAPER-Ü nobre senador póde asse

verar que todos os monarchistas de então são 
hoje republicanos? 

O SR. DOMINGOS VICENTE-Não. 



SESSÃO EM 2g DE AGOSTO DE 1893 163 

o SR. LAPER ...... Então a min1;la phraseé per
',feita e ia continuar, quando V. Ex. me in
terrompeu ; a eleição fbi feita ou com assen
timento, ou com abandono delles. 

O SR. DOMINGOS VICENTE-V. Ex. disseque 
·as eleições foram abandonadas. 

processo adoptado, e em seguida a taes actos .. 
a commissão municipal de recurso torna-se' 
inv,sivel, de sorte que perante elIa nunca 
poo.em apresentar seus recursos os que foram 
esbulhados do direito do voto. 

O SR. LAPER-Não disse tal: disse que fo
ram feitas ou com abandono dos ant:gos mo
narchistas, ou com assentimento daquelles 
-que acceitaram a nova ordem de co usas, 

O SR. GENRROSO MARQUES-Está correcto. 
O SR. LAPER-No correr do debate na Ca

mara 'los Deputadc)s se evidenciou á ~acieda
de as grandes irregularidades. as fraude-, as 
torpezas commettidas pela5 nos~as assembléas, 
pelas novas camara, a quem se deu o poder 
,de faze I' a qualificação eleitoral. 

Todos que naqueIla c~.mara. tomaram parte 
'no debate, mesmo aquelles que :se oppozeram 
ás emendtts apresentadas, unanimemente con
fessiLram que havia irregularidades e defei
tos, porém que, por emquanto, não ertt conve
niente tocar em uma lei que ainda não tinlla 
,dado de si todtts as forçtts, que era necessarLQ 
que a pratica mostrasse as faltas e as in~on
.,conveniencias para que a oorrecção fosse 
completa. 

Eu, porém, niío concordo com tal me,lo de 
pensar, pois, acllO que aquillo que se verifi
car que é rUlIn, deve-se eliminar _ A~sim se 
procede sempre a respeito de qualquer lei. 

O Congresso está trabalhando, vae-se pro
~eder em pollCO tempo a uma eleição, porque 
'hade então vigorar aquillo que foi reconhe
.cido como damnoso e prejudicial ao direito de 
tantos ci·ladãos? 

O honrado senador que fil.llou em segundo 
logar, o Sr. Generoso M:.Lrques, referiu a 
.eliminação de que foram victimas cidadãos 
:altampnte collocados, quer na ao.ministração 
do seu estado, quer nos corpos legisb.tivos da 
ttepublica . 

Na occasião em que S. Ex. fllollava, eu, re
forçando a sua asseveração. declarei que eu 
..era um exemplo do mooo por que se fazia a 
-qualificação eleitoral em nost'o paiz; que eu 
-era um dos eliminados da qualifica.;ão da 
minha parochia sob a falsa allegação de me 
haver mu'1ado para a Capital Federal, quando 
-é sabido que aqui me acho no desempenho de 
uma commissão popular, e daqui me retiro 
para o interior sempre que terminam os tra
balhos legisla.tivos. 

Não é difflcil á com'Ilissão escrever no pa
pel de seus trabalhos de rtualificação que os 
-eleitores fulano e sicrano mudaram-se para 
.a.lli ou para acolá., sobre tudo sonegando-se
lhes os meios de poderem fazer valer suas 

Trago aqui as provas que podem ser forne
ci"as, tamo quanto o a,sumpto permitte. 
para mostrar ao Senado a irreguhridar1 e com 
que foi feito a qualificação no lagar de minha. 
r,csiLlencia. 

Ante" porém, de entrar nas explanações a. 
que me proponho, devo lançar a vista para o 
~,ssumpto da proposição da Camara r'OR Srs. 
Deputad<ls e acerca do qu\", naquella casa. 
occorreu por occasião da sua rliscussão e do 
que me parece acceitavel dizer o que penso. 

E' de lastimar, Sr. presidente, que dentre 
as muitas emendas que foram aprespntadas 
na Camara dos Deputados e que diziam re
spAitos á correcção de abusos e ao (Ureitú de 
voto que se concedia aos eliminar',os pela. 
actuL! qualificação, aos pos,;ei,bres de di· 
plomas pelo al'stilmento de 1890 fJ;:sem re
jeitadas as off re illas pelo, :::lrb. Epitacio 
Pessoa, Bellar.Hino o.e Mell!tonça e TllOmaz
Delfino porque em vista do direito constitui
cional, que assiste aquelles. uma vez qUillifi
cadós, de ser permlttiLla sua presença naS 
urnas, não era curial, pelo menos me parece 
que essas emendas deixas:iiem de ser appro
vadas. 

Houve uma outra emenda, Sr. presidente, 
que dizia respeito ao recur~o e tratando de 
re onllecer c()mo illegaes, e portanto, oomo 
annullaveis os alistamentos feitos sem as pre
scripções legaes. 

Posteriormente a proposito de reclam'1ção 
contra irregularidades na rel\acçã~ d ) projecto 
e de explicações quer do :::lI'. Epitacio Pei'soa, 
quer do Sr. Leovigildo Filgueira, parece ter 
ficado transparente o dil'eit0 de anntlllar as 
qualificações que ~ão tenham obedeCIdo a 
todas as prescf'ip~ões legaes. 

Vou ler ao Senado o que of',correu na sessão 
de 24 de agost" quando se tratou de ap
provar a redacção do projecto que tinha pas
sado por suas Lres dis ~ussões . 

O 'r. deputad o E pitacio Pessoa l'pclama va. 
contra a in telligencia dada pela redacção a. 
uma emenda sua, julgada prejudicada em 
3" discllssã " por ter sido approvada uma do 
Sr _ Milton, e omissão da desjunctiva ou, de 
outra emenda, o que alterava sensivelmente 
o sentido della. 

Teclamações. . 
Na minha parochia, foi muito simples o 

Vou ler o deoate havido por esta ocCllsir:o, 
para que fique bem explieado e bem claro 
no e-;pirito do Senado a materia que fez o· 
objecto da reclamação, o sentido das expli
çacões trocadas e a intelligencia que, em 
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resultado, julgo dever servir de medida O Sr. Epitacio Pessoa-Sim; perfeitamente, 
inj;erpretativa para casos occurrentes (lê): estou convencido de que não houve nenhum 
~ O SJ·. Epitacio Pessoa-Sr. prasidente, proposito por parte da commissão; o que dig4) 

pedi a palavra para offerecer á redacção do é que a minha idéa foi a seguinte: - rlar 
pl'ojecto, cuja leitura acaba de ser feita, duas logar ao recurso no caso de inobservancia dos 
emendas que ligeiramente justificarei. preceitos legaes em duas hypiltheses: la, na 

A primeira é a seguinte: organisação das com missões ; 2', no processo 
da qualificação. 

Ao art. lodo projecto, depois das pala- Pelo mudo porque está redigido o projecto, 
vras -se tiver feito - accrescente-se - com est~s dous casos foram substituídos por um 
estas formalidades. só, O da inobservancia da lei na organisação 

Vou ler o artigo pa,ra que bem se compre- das commissões.» 
hendaa emenda. (Lê.) Attenda V. E'(. agora para a rasão porque 
·A razão da minha emenda é a seguinte: foi supprimida a desjunctiva, de modo que 

Pelo modo por que se acha redigido o artigo, na redacção do projecto vinha o artigo com 
parece que se faz exigencia destas formali- um 1>entido todo outro que não aquelle que 
dades sómente para os alistamentos feitos em lhe queria emprestar o Sr. Epitacio Pessoa. 
5, de abril do corrente anno e não para os Vou ler o que respondeu o nobre Leovi
alistamentos feitos em 5 de abril do anno gildo Filgueiras. Peço desculpa ao Senado por 
'passado, tomar-lhe tempo, lendo um trecho da sessá{) 

Por occasião da 3' discussão desse projecto a que me refiro Ma· elle não é longo e con
allresentei uma emenda mais ou menos con- vem ser presente ao Senado e tambem inclu
cebida nos seguintes termos: Não serviriam ido nas min'!a~ singelas explicações para que 
de base á chamada dos eleitores, nas proxi- fique bem claro o sentido em qw, foi ado
rnas eleições, os allstamentos em que não se ptado a redacção do prQjecto, isto é, ficando 
tivessem observado as formalidades dos §§ 40 manifesto o intuito (le ser permittida a annuI
~.7° do art. 25 da lei de 20 de janeiro. lação dos alistamentos que não foram feitos 

Esta minha emenda foi declarada prejudi- "e accordo com as formalidade8 dos §§ 4" e 70 

~a por haver' sido approvada lima outra do art. 25 da lei de 26 dejaneiro de 189,2, em 
d9 Sr. Milton, que exigia o preenchimento virtude da emenda appensa ao projecto. 
~stas formalidades para os alistamentos feitos «O Sr. Leo vigildo Filgueiras tomando a 
em '5 de abril do corrente anno. paLwra, como relator da commissão de re-

Havia alguma differença entre a minha dac;ão, disse o seguinte (lê): 
emenda e a do Sr. Milton; esta se referia ao O Sr. Leovigilrlo Filgueiras diz que a pri
alistamento feito este anllO e a minha se re- meira emenda que apresentou o illustre depu
furia ao alis~amento quer deste anno, quer tado pela Parahyba póde ~er dispensada, (lesde 
era anno passado. que a idéa contida na emenda do Sr. :\filton, 

A segunda ememla, Sr. presidente, é rela- que deu em resultado julgar se prl'judicada a 
tiva. ao art. 5°, paragrapilo unico. emenda do nobre deputado, é que não se con-

Diz o art. 5", paragrapho unico (lé): sidere alistamentoeleitOl'al algum, em face da 
Esta emenda não está redigida nos termos lei de 26 dCl janeiro, concluido e feito regular

em que a apresentei e em que foi votada pela mente o lançamento, sinão depois de preen
Gamara. chi1as as f)rmalidades dos §§ 4' e 7' do art. 
-A'emenda que apresentei diz o seguinte: 25 da lei de 26 dejaneiro. 

Si esta exigencia se estabelece com relação 
tJ. Só poderá ser decretada a nullidad.e do ao alistamento feito este anns e desde que o 

al:istamento no caso de inobservancia dos pr'e· projecto que vae se converter em lei, t'~ve por 
certos legaes na organisação das com missões fim rectificar este alistamento a respeito de 
seccionaer; e municiples ou no processo da euja legalidade havia duvidas, é claro que, si 
qualificação ». para este havia necessida1e destas formali-

O Sr. Leovigildo Fil!/ueiras - Não está dades para os alistament03 feitos no anno pas
ta.l. Peço ao Sr. presidente que mande ver os sado, na época legal, indubitavelmente esta 
originaes. formalidade seria exigida quanto ao segundo. 

. . . .. ' A outra emeala de q ua tra.ta. o nobre depu-
.0, SI. Ep,tacJO. p'essoa (~endo os on.~maes)- tado está impressa sem esta pa.la.vra, e a. com
~ta t\qUI o ~rlgmal i dIz: «a nUlhdade do missão de redacção costuma, quando não tem 
ah~tamento s~ podera s~r ~ecretada no caso ,alteração alguma a fazer nos termos de uma 
·de m~bservanCla ~e :precedA~:; legaes na orga- emenda votada applicar ao projecto o im-
niSação das c?mm~ssoes seCClOnaes ou no pro- presso.' , 
~so da quahficaçao. » No impreso existe realmente esse engano, 
-O Sr. Leovigildo Filgueiras - Vamos ver que póde ser rectificado sem inconveniente 

O ilip~ Q que diz. (Ha oulrl) aparte,) a.lgum.. 
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Diz o impresso (lê): 
A nullidade do alistamento só poderá ser 

decretada no caso de inobservancia dos pre
>Ceitos l,'gaes na organisação das com missões 
-seccionaes no processo de qualificação. 

O Sr. Epitacio Pe~soa - Faltou a disjun
,ctíya ou. 

O Sr. Leov;gildo Filgueims - No impres
SO, portanto, segundo (liz o nobre deputado, 
houve a omissão da disjunctiva ou ,a qual ex
iste realmente no original, mas no impresso 
não. 

A redacção está (le accordo com o impresso, 
mas póde-se fa"er a alteração pedida sem in
conveniente algum.» 

Em seguida o Sr. Epitacio Pessoa, falIaNdo 
pela ordem diz: 

O Sr. Epitacio Pessoa (pela ordem) pene 
a retirada de suas emenilas em vista das con
siderações que acaba de ,fazer 6 nobre depu
tado pela Bahia o Sr. LeovigiWo Filgueiras, 
~uanto á primeira e quanto á segunda por
que importa uma simples rectificação que o 
nobre deputado jà prometteu fazer. 

Consultada, a Camn,ra consente na reti
rada.» 

Ainda depois, Sr. presÍtlente, tomando a 
palavra o Sr. Chagas Lobato, membro tam
bem creio que da com missão de legislação e 
justiça que offereceu parecer acerca do pro
jecto do Sr. Leovegildo Filgueiras, pela or
dem, interpelIa o (ligno presidente da Camara 
-acerca do modo de entender a questão (Lê) : 

«O SR. CHAGAS LOBATO (pela ordem) diz 
que pediu a p"lavra para perguntar ao Sr. 
presidente simiplesmente si se votou pelo 
original ou pelo impresso; porque, a ter 
sido por este deve prevalecer o que está nelle 
contido. 
~O SR. PREoIDENTE declara qUQ regulou-se 

pelo original. 
Não havendo mais quem peça a palavra, é 

enoorrada a discussão. 
Submettida a votos, é approvada a redaç

.çã.o co projecto n. 12 C, o qual vae ser remt
-tido ao Senado. li> 

Respondendo o presidente, com6 se viu, 
declara que prevaleceria a disjunctiva ou no 
sentido da interpretação da.da pelo Sr. Leovi
gildo Filg'ueiras. e!t Camara nesta occasião 
unanimemente dá seu assentimento e não 
protestou quando seu presidente accentuou 
bem o seu modo de pensar. 

Ainda dispensando os argumentos positivos, 
parece-me, Sr. presidénte, ser. ma.teria !I.COOita 
em direito e em questão de legislação, que 
uma lei interpretativa de outra. tem força 
retroacti va. 

Ora, no caso vertente, tendo sido positiva
:mente acceito que para as qualificações feitas 

fóra do prazo legal, isto é, de 5 de abril a 5 
de outubro deste anno, sem as formalidades 
le;:aes, prevalecia o direito de annulIação; 
para as qualificações feitas dentro do prazo 
da lei, no correr do anno transacto, força é 
que prevaleça o principio de que não são 
validas sem que aquellas exigencias ha.jam 
sido observadas. ' .. 

Nest6\ sentido a Camara se pronunciou com 
a approvação do projecto, e posteriormente na. 
redacção ficou patente a convicção @a falta 
havida por parte da respectiva commissão, ~ 
com as explicaçõ~s dadas para esclarecimento 
SR for:!ece amplo meio de dar aos privados 
dos seus direitos ou aquelles que tenham sido 
compromettidos pelas fraudes, recurso de'as 
annullar. 

Leia-se o que diz o final do art. lo da propo
sição e ahi se encontrara perfeitamente ei
pres 0, na formula de emE'nda do Sr. Epitaeio 
Pessoa, o pensamento da Camara que alli foi 
incluida de accordo com aquillo que tinha 
sido proclamado e votado unanimemente 
pelos Srs deputados. 

Antes de ser a materia do projecto actual 
sujeita á deliberação do Senado, estava, Sr. 
presidente, algum tanto compromettido -a 
acudir ao appello de 'uma reclamação que me 
for .. dirigida no correr do mez de maio, por 
parte de alguns eleitores de S. Sebastião do 
Parahybá, em Cantagallo, que recorriam ao 
Senado como unico juiz pat'a abrigo de seus 
direitos politlcos.esb'llhados pelas irregulari
dade commettidas pela commissão municiplLl 
de Cant>lgallo,vindo esta petição aqui eseuda.
da e amplamente justificada segundo o meu. 
modo de verem um dos artigos das disposições 
geraes lia lei eleitoral. 

Pedi providencias ao Senado acerca do as
sumpto e o Senado deliberou que não estava 
de accordo com o meu modo de pensar e então 
aguardei·me para em oc~asião opportuna pro. 
por o remedio atinente ao caso. E' o que 
venho actualmente fazer em relação ao meu 
municipio, fornecendo novos documentos,sem 
me estribar em outros que já foram apresen
tados ao Senado quando discuti a petição ao 
municipio de S. Sebastião do Parahyba. 

Venho tratar propriamente da qualificaçãe 
de minha parochia que é a do Santissim8 
Sacramento de CantagalIo, procurando ap!l&-' 
sentar documentos que me foram forBepidos 
por pessoas do logar, provando as irreg~ari
dades que alli se commetteram. 

Assim é, Sr. presidente, que a com missão 
municipal de Cantagallo,obrigada pelas tran
sposições dos prazos determinadas pela lei dei 
agosto que modificoua primitiva lei eleitoral, 
devia se ter reunido no centro do municipio 
que é onde se acha a minha parochia, no 
dia 10 de dezembro do anno passado, de
vendo terminar os seus trabalhos até o dia 
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30 de dezembro do me!.'mo anno e para obser
vancia da lei compria-lhe publicar em pri
meiro logar na imprensa, e caso esta não 
houvE'sí'e em editaes. 

Mas não o fez; nem publicou pela im
-prensa nem por edital. A commis&ão 1urtou
se a pesquisas que pudessem fazer os inter
essados, não comparecendo o' seus membros 
ao local por lei designado mesmo não fazendo 
.sessões para este serviço. 

O SR. GENEROSO MARQUES - E depois per
-gunta : para que não se recorreu? ! 

O SR. LAPPER - Tenho aqui, Sr. presi
dente, a collp.cção inteira dos numeros do 
. Correio de Cantagallo, orgão official daquella 
. comarca, desde o dia 13 de novembro do 
. anno passado, até o dia 12 de abril do cor
rente anno, Ol!! quaes lidos, relidos e Jom
jlulsados como poderá fazer o Senado, se ve
tificará que a par de todas as publicaçõps 
·officiaes, inclusive da propria Camara Mu
nicipal e dos editaes dos autoridades judi
ciài'ias e as previas convocação das commis
flões secCÍonaes, nenhuma mensão faz, mesmo 
a. com missão municipal, da iniciação dos seus 
trabalhos. 

A commissão municipal teve o arrojo de 
'Dão oiferecer absolutamente documpntos pu
blicos da iniciação dos seus trabalhos, tur
tando-se assim as reclamações legitimas dos 
esbulhado~ nos seus direitos politicos 

Eis aqui presente ao Senado um prim~iro 
grupo dos nUllleros do Correio de C"n1ngallo 
desde 3 de novembro até 4 de dezembro, em 
que veem publicados os editaes das com
missões seccionaes, arrolando os eleitores 
conforme eBas entenderam dever incluir e 
onde estão publicados todos os actos officiaes 
daquella comarca. 

Em seguida oifereço a collecção completa 
desde o dia. 11 de dezembro de 1892 até o dia 
19 de março do corrente anno, da mesma 
folha, de caracter hebdomal'ario, publicada 
aos domingos, recheiada de editaes de caracter 
()fficial, não só das autoridades judiciarias, 
como do presidente, procurador e fiscaes da 
Camara Municipal, com a circurristancia <le 
ae não deparar um só numero em que um 
.Jlesta ultima. especie deixe de figurar, sem 
ll.aver, entretanto, documento algum pelo 
~ualse possa verificar que a commis:,ão mu
.nicipal d/tu a publicação dos seus 1 rabalhos, 
para suscitar e provocar as reclamações que 
41.isso deviam depender. . 

O que é mais curioso e dá bem o cunho do 
proposito de fl'ustrar o recurso em data <'e 
.26 (le março e 2 ele abril do da mesma fulha, 
:Correio de Cantaagalla e do anno corrente, as 
quaes aqui tenho em mão, e o Senado vê, 
tendo-se dado duas vagas na Camara dos 
J)eputados, e devendo-se proceder a respectiva 

eleição, o presidente da Camara Municipal que-' 
foi o mesmo presidente da commissão muni
cidaJ, convocou os eleitores, designando as 
secções onde elles deviam votar, en umeranào 
a lista completa de todo o eleitorar'o das dif
fel'entps parochias do municie1io de Cantagallo. 
sem que previamente tivesse dado a lista dos 
qualificados, para provocar o recurso daquel>
les que tive~sem sido esbulharlos pela junta. 
seccional. 

Isto é mais grave, porque accentua bem o' 
caracter officia.l (10 jornal que aqui allresento. 
de modo a demonstrar que fil:oU preenchida. 
intpiramente, si assim me posso exprimir, a 
falta flagrante e a illegalicade aífronto,;a com
metti"a pela commissão municipal de Canta
gallo . 

Só a 26 de março do corrente anno foi 
publicada a. lista convidando os eleitores para 
a eleição; quando em 23 de janeiro devia ter
publicado o edital pela .lIDprensa, conforme' 
determina o § 4° do art. 25 (lê): 

Edital-O Dr. Francisco José de Souza;. 
Gomes, presidente da Camara Municipal de' 
Cantllgallo. 

Faz sJ,ber que tendo-se terminado o alista
mento eleitoral, fez a divisão do municipio
em. secções e indico\). os edificios em que se 
hade proceder as eleições pela fórma que 
abaixo se ~egue, e que tendo-se de proceder no
dia 9 de abril do corrente anno a eleição de
dous deputados ao Congresso Feder,.l por este
ei\tado, na forma do disposto no art, 39 § 2~ 
da lei federal de 26 de janeiro de I ~92, con
vida aos eleitores deste município a darem 
os votos em as secções respectivas segundo a 
inscripção abaixo llublicada. 

E o 'mico documento, Sr. presir'ente, que 
em lo"a esla collecçãotia folha que aqui allre
sento, exi"te, pelu qual se póele verlÍlcar
que no centro do municipio se tivesse elabo
rado qualquer trabalho de qualificação de 
eleitoraes, 

Fica portanto, sobejamente provado que
por fl:tlta, por disidía, ou por fraude, si a, 
quizerem, porque não tenho o direilo de in
terpretar os sentimentos com que procedeu a. 
commissão, houve uma quebra do preceito 
legal que comprometteu o direito e'e um 
grande- numero de eleitores do municipio de 
Cantagallo, que furtou a elles a occasião em 
bue podiam ter recorrida da decisão da com
missão municipal para a junta eleitoral da. 
capital e'os e~tados. 

Como appendice das irregularir'ades que se 
commettérHm no paiz, e digo - no paiz -
porque, oiferecendo estes documentos que se 
ref,'r~m ;i, minha tena, estou bem certo que 
factos iguaes se terão proliferado, se terão es
tendido por toda a superficie do Brazil ; e 
.assim deve-se pensar que o seja, pelo facto de 
por tal fórma se ter procedido em um muni-
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cipio tão proximo desta capital, como o da ca
pital do Estado, de fundação antiquissima, 
cercada de individuos que vivem em uma ~o
ciedade ~nustrada e culta, de modo a preca
verem-se a evitar que semelhantes abusos se 
dessem. 

Digo eu : si assim aconteceu em ponto onde 
tavez se podesse ter evitado tudo isto, não é 
de admirar que no centro do paiz, onde natu
ralmente estaiS informações ácerca do direito 
publico e ácerca dos que prescrevem as lei~ 
do paiz não são tão conhecir10s, iguaes ou 
maiores abusos se tenham dado. 

Em continuação pois: como appendice do 
que acabo de relatar, venho oiferecer ao Se
nado um documento interessaute, e que fi
gura no numero de uns tantos subterfugio~ e 
processos de que usam os individuos verda
deiramente criminosos em materia eleitoral, 
para abastar(1arem a expressão da opinião e 
vicial-a. 

Em virtude de diligencias de alguns amigos 
de Cantagallo, aqui tenho uma publica fórma 
de diploma de um eleitor muito conhecido e 
altamente collocado daquella localida le, do 
tempo da qualificação do regulamento Alvim; 
e dizendo o nome, tenho (Hto tudo. E' do 
Barão de Cantagallo, hoje faUecido. 

Mas, digo eu, tenho a publica fórma de um 
novo diploma dado a individuo com alheio 
nome, ten/lo a mesma numeração que tinha o 
do finado Barão de Cantagallo, na qualifica
ção pelo regulamedto Alvim. 

No logar pertencente ao falleeido Barão de 
Cantagallo, os galopins eleitoraes, os pesca
dores de votos foram lá enxertar uma para
sita, que certamente não tinha o direito de 
alojar-se em uma qualificação que estava fe
cha,.la e absolutamente invariavel para quem 
quizesse penetraI-a. 

Dou do documento o que é attinente ao 
caso, sem trasladar assumpto alheio (lé): 

<dUm. secretario da Camara Municipal-O 
cidadão Cesar FI eijanes, a bem de ~eU8 di
reitos políticos, e de accordo com o disposto 
no § 5° do art. 25, da lei n. 35, de 26 de ja-

.. neiro do corrente anno, precisa qu? V. S. lhe 
certifique o que constar no livro de ali,:;ta

. tamento eleitoral de 1890 nos seguintes 
pontos: 

1°, ....... o.o.o. ............ o. ........ " ... .... " ...... " ............. ; 

2·, quaes os cidadãos alistados no alista
mento acima declarano e no l° districto, sob 
ns ..... e 441 ? 

Espera que seja com urgencia dar1a a cer
tidãu reqUIsitada como é de lei. 

Cantagallo,13 de outubro de l892.-Cesar 
Freijanes.» 

«Certifico que revendo o livro de alista
mento eleitoral procedido em 1890 delle 

consta quanto ao primeiro item da petição 
supra ....... . 

Quanto ao segnndo item foram a~stados no 
l° districto sob ns ..... e 441, Barao de Can
tagallo •... Cantagallo 22 de outubro de ltl92. 
-Eu. Manoel Corrêa de Albuquerque, secr!
tario, que escrevi e assigno.-Manl.el CI rrea 
de Albuquerque. Reconheço a firma supra. 
Cantagallo, 14 de fevereiro de 1893;-Em tes. 
temunho de verdade (o signal pu1hco)-0 ta
bellião, J,.se Dionisyo Barbosa. Era o que se 
continha em o dito documento que bem e fiel
mente fiz passar por publica fórma para fi.!ll 
eleitoral, a cujo original me reporto em m~o 
da parte a quem com esta entrego nesta CI
dade de Cantagallo, aos 20 de junhO ~e 1893. 
-Eu, João Gmmarães, tabellião intermo, que 
subscrevi e assigno em publico e raso. 

Cantagallo, 20 de junho de 1893.-Em tes
temunhe de verdade, o tabellião interino, João 
Guimarcies. 

Concertada por mim. Cantagallo, 24 de ju-: 
nho de 1893.-0 tabelhão interino, Carlos Jose 
Cidade. 

No documento que acaba de ser .fornecido 
pelO l° secretario da Ca~I.a~a de.cantall'allo,.e 
reconhecido pelo tabellIao mtermo Joao GUI
marães, dá-se ao titulo de Barão de Canta
gallo o n. 441. 

Aqui está a publica-fórma (lê) : 
«Publica fórma do titulo de eleitor que 

abaixo se segue: 
As armas da RepubUca - Re~ublica .. Fe~ 

deral dos Estados Unidos do BrazIl - TItulo 
de eleitor - N. 441 - Estado do Rio d~ . J~
neiro - Comarca de Cantagallo - ~!1~mclplO 
de Cantagallo - Districto l° - Quarteirão. 15° 
_ Nome do eleitor, Luiz Gonçalves da Sllv:a. 
Reis - Qualificativos: Idade, 40 annos - FI
liação. Custodio Gonçalves da Silva - ~8tado. 
ca~ado - uomicilio, cidade - Profi:,sao, la
vrador - Numr'ro de . ordem do alist,amentG 
geral, 441 - Data da qualificação .. 1890 - B. 
Y. Borges - Reconheço verdadeIra a firma 
retro - Cantagallo, 1 de outubro de.18~ -
Em testemunho (le verdade (o signal publIco) 
- O tabdlião, José Dionysio Barbosa. E.stav~ 
uma estampillla de $200 devidamen~e I~utl
lisada. Nada mais se cuntinha em o dIto tItulo 
de eleitor que aqui bem e fielmente fiz ~x~ra
hir em publica-forma com o theor do orlgmal 
ao qual me reporto em mão da parte ap~
sentante a quem com esta entrego nesta CI
dade de Cantagallo aos 4 de outubro de 1892. 
Eu José DJOnysio Barbosa, tabelli~o que sub~ 
screvi, conferi e assigno em publICO e raso. 

Em testemunho de verdade.- O tabelliãot 

Jo-é Dionysio Barbosa. Cantagallo, 4 de ou· 
tubro de 1892. » 
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De maneira que, para votar nas actuaes 
eleições, figura com o nome de Luiz Gonçalves 
da Silva Reis, e guardado o mesmo numero 
que tinha o Barão de Cantagallo na qualifica
ção feita em 1890, um individuo que absolu
tamente alli não existia, e que não podia ser 
aUi enxertado, uma vez fallecido o F.!arão de 
Cantagallo, penetrando em uma qualificação 
que estava morta e caucellada. 

Tenho assim com este documento mostrado 
qual a investida e o pouco escrupulo com que 
se procede em materia eleitoral em toda parte 
em que os bons costumes não são observatloii 
e a lei não é respeitada. 

Vem aqui em segundo logar um outro 
documento. 

E' o mesmo cidadão que lá esforçara-se 
pelos direitos de seus correligionarios, esbu
lhados deante do poder e dos abusos da com
missão municipal, que requer certidão 
a respeito de outros assumptos (lê) : 

~Illm. Sr. tabellião do 2' officio do publico 
e notas - O cidadão Cesar Freya,nes, para fins 
eleitoraes e de conformidade com o § 3' do 
art. 27 da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, 
precisa que V. S. ao pé desta lhe certifique 

, aos seguintes itens: 

1°, existe nos livros de notas (lesse tabel
Iionato algum lançamento de alistamentO) 
geral de eleitores do município, feito desde 4 
de novembro do anno proximo findo até esta 
data? 

2°, no caso affirmativo do primeiro: qual a 
data do lançamento; qual"() numero dos elei
tores alistados; os nomes do primeiro e do 
ultimo; e qual a lettra do escrivão que o 
transcreveu, si o tab211ião eífectivo ou in
terino? 

3·, no ClIoSO tambem affirmativo do lo item: 
'que data tem o alistamento remettido pelo 

. preSidente da camara, e qual o numero de 
secções qualificadoras comprehende o alista
mento? 

4°, qual o numero' de cirladãos alistados na 
1" secção qualificadora ou no lo districto? 
,Cantagallo, 29 de março de 1893.-Cesar 

~ Frsyanee. » 
Ao pedido de certidão responde o official 

competente (lê): 

«Certifico, quanto ao primeiro, nesteca,rtorio 
pGr distribuição do Dl'. juiz municipal se está 
procedendo ao alistamento geral dos eleitores 
do municipio. Quanto ao segundo, não es
to.ndo concluido o lllnçamento só posso certi
ficar que comecei a fazel-o no dia 27 de março, 
não tendo começac1 0 no dia 25 em que foi 
.a.presentado por ter neste dia ,1e fàzer os offi
cios de convocação dos membros da junta 
-80~actor& da eleição de deputados estadoaes 
"e no dia 26 de ter o livro de votos occupado 

para a transcripção da acta eleitoral de uma 
das secções da cidade. Quando tiver feito o 
lançamento certificarei o numero de eleitores 
alistados e os nomes do primeiro e do ultimo. 
Quem está procedendo ao lançamento é o ta
bellião interino que esta passa. Quanto ao 
terceiro, a data do alistamento remettido, 
não pelo presidente da camara, mas sim pelo 
presidm1te da com missão muniripal, é de 29 
de dezembro de 1892 como se vê da ultima 
acta. e comprehende nove secções. Quanto a.o 
quarto. é o numero dos cidadãos alistados no 
lo districto (cidade) o de 340 eleitores, in
clusive a duplicata de um. 

Cantagallo,3 de abril de 1893.-Eu,Antonio 
Pires, tabelliáo interino,que escrevi e assigno. 
Antonio Pires. 

Reconheço a firma supra. Cantagallo, 25 
de abril de 1893.- Em testemunho de ver
dade, o tabellifLo José Dionysio Barbosa.» 

Assim, passando elle a certidão no dia 3 de 
abril, diz que certificará qual o primeiro e o 
ultimo nome dos alilltados, quando tiver 
concluido o lançamento; entretanto, pela lei 
a transcripção em notas do tabellião deve ser 
feita imllll'diatamente e no dia 29 de março, 
quando foi feito o requerimento, já o lança
mellto devia estar completo. 

Poderia continuar a incluir nestas recla
mações singelas muitos outros documentos; 
mas não cançarei mais a pac'encia do Se
nado. (NãO apoiados.) . 

Referir-me-hei agora á emenda apresentada. 
pelo honrado senador do EspiritoSanto e que 
reputo contl'adictoria de todo espírito libe
ral aqui proclamado por S. Ex. e de mim 
reconhecido. 

S, Ex. não deyia fechar os olhos à disposi
ção que parecia clara da lei e do espirito que 
em todaella transparece em relação á prompta 
investidura do direito de voto para os que 
não estlverem incluidos nas listas eleitoraes. 
Creio que, em vez de se delongar o exerci cio 
dodireito de voto de tantos brazilelros, se 
devia permittir que de anno em anno, direi 
mesmo, de mez em mez, podessem ~er admit
tidos os que chegassem á idade prescripta 
para exercerem-n'o. 

Não comprehendo, portanto, que S, Ex. 
queira que, em vezile annnual,seja triennal o 
prazo para as inclusões, funil ando-se para isto 
um um motivo de caracter particular que 
não póde prevalecer para privar desse (lireito 
a quem quer que seja, tanto mais quanto & 
idéa de alterar a lei de agosto que reformou 
liberalmente a oe janeiro, foi repelI ida na 
Camara dos Deputados onde a materia foi 
sobejamente debatida . 

Em contraposição ao que pretenrle S. Ex., 
foi apresentada uma emenda, em que se con
sagrava o direito permanente de se reclamar 
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perante o presidente da lntendencia Munici-I opinião de V. Ex., ir-se-ha difficultar o di
paI a inclusão de quem tivesse attingido a reito daquelles que se podem fazer qualifi
idade precisa. car, desde que tenham attingido a idade le-

O facto do cançasso e da difficuldade da gal, nos logares em que a qualificação ie fi
reunião das commissões não tem fundamento. zer annualmente. 

O governo municipal nomeia as commissões Na Capital Federalenascapitaesdosestàdos, 
seccionaes, que são compostas de individuos bem como em grandes povoações, por qué não 
que ordinariamente teem suas funcçôes e seus se ha de seguir este systema? Qual o inconve
serviços nos lngares em que residem. niente d:) trabalho das juntas seccionaes ser 

Não prevalece o argmento de S. Ex., pro- ar1dicionado de um para outro anno, isto é, 
curando comparar esse trabalho com o do ser feito successivamente em tres annos, tor
jury. nando mais cedo effectivo o direito de uns 

O honrado senador do Paraná disse bem tantos em vez de o ser em um só periodo e de 
que não havia paridade entre esses dous tra- tres em tres annos sonegando fraeções da 
balhos, entre o serviço centralisado do jury massa do eleitorarlo. Entretanto, com sua 
que é feito na sede dos municipios e o das theoria o nobre senador irá esbarrar o direito 
juntas eleito~aes que é feito em pontos diver- daqUE'lles que podem annualmente fazer-se 
sos e excentrlCOS. qualificar. 

O SR. BAENA dá um aparte. Vê pois o nobre senador .que é falho e fraco 
• •• T o seu algumento repI'oduzmdo no Senado as 

. O ~R. LAPEI~-Amd~ assim e v.err ade ° ,que emendas, que na Carnal a dos Deputad,os !1ppa
digo. o melllbro r:a Junt.a ~e?clOnal tera de receram no sentHo de cercear o direito do 
transpor tres, seis ou Oito lulometros, sup- voto e embaraçar a livre manifestação da 
ponhamos, para chegar a~ ponto <?nde va~ opinião. 
trabalhar" a.o pa~so que tera de c~mmha~ ate De resto, concordo amplamente eom torlas 
~, 30 e mais kllometros para Ir servir no as outras emendas, e sento-me esperando 
Jury. que o Senado acceitará as emendas liberaes 

Alem diste, comprehende S. Ex. que esse que foram propostas, e rejeitará a que, tão 
trabalho que deve Ser de séria ponderação, sem razão, veiu da parte do nobre senador 
dispondo df/ vida e rIa honra de seu seme- pelo Espirito Santo. P{uito bem.) 
lhante, é :liffiei! e de grande responsabilidar'e Seguem-~e em discussão, a qual encerra-se 
para os membros do jury, importando mais sem debate. os arts. 20, 3" e 4° do projecto. 
em rleslocamento pessoal mais demorodo e Segue-se'em r1iscmsão o art. 5°. 
dispendioso, pelo que sobretudo não ofl'erEce E' lir1a, apoiada e posta conjunctamente em 
attracção. di~cussão, a qual encerra-se sem debate, a 

Na funcção eleitoral o cidadão é juiz a re- emenda ofl'erecida pela Sr. Gil Goulart. 
speito dos negocios publicos, no que eIle vem Seguem-se em discussão, a qual encerra-se 
a di8cernir pelo simples bom senso, não tendo ,em debate, os arts. 6° e 7° e ultimo do proje
fundamento o argumento principal do nobre cto. 
senador para sustentar a sua idéa. E' lida apoiada e posta em discussão,aquaI 

O SR. G. GOULART- No meu estado sem
pre observei repugnancia na reunião das 
commissões. 

O SR. LAPER-E' uma questão de facto asse
verado por V Ex., que não deve prevale
cer contra o direito, e que não se da geral
mente; porque, si estes inconvenip,ntes im
portam para os logares a que se referem os 
nobres senadores, não valem para outros em 
que o direito de grande numero de brazileiros 
póde ser resguardado e vingadQ em tempo 
preciso. 

Si lá se dá isto, não ha razão para que a dis-
posição seja geral; porque, si o trabalho das 

juntas seccionaes for falho,eUe se fará por par
eelIas, isto é,em vez de se fazer perfeito e com
pleto em um anno, se fará regularmente em 
tres annos, corrigindo-se de um anno para 
outro. 

Não haverá nisto inconveniente nem pre
juizo algum, ao passo que, a preva.lecer a 

SENADO 22-v. IV 

encerra-~e sem. debate, a emenda additiva ao 
projecto, offerecida pelo Sr. João Neiva. 

A vota.ção fica adiada pela hora. 
O SR. 3' SECRETARIO lê dous offieios do l° 

secretario da Camara dos Deputados, datados 
de hoje, remettendo as seguintes proposi
ções : 

Emendas feitas e approvadas pela Camara dos 
Deputados à proposta do governo que fixa 
a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores para o exercício de 1894 

Accreseente-se no logar compedente : 
O Congresso Nacional decreta: 
Art ... O Poder Executivo 8 a.utorisado a 

dispender, pela repartição do Minis~rio da 
Justiça e Negocios Interiores, a quantia de 
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14.473: 832$660 com os serviços designados 
nas seguintes rubricas 

A saber: 
1. Subsidio do Presidente da 
Republica .............. . 

2. Dito do Vice-Presidente 
da Republica ..... ' ... 

3. Despeza com o palacio da 
:presirlencia da Repu blica 
-deduzida a importancia 
de 3:000$0')0 ............ .. 

4. Subsidio dos senadores •. 
5. Secretaria do Senado .... 
6. Subsidio dos deputados. 
7. Secretaria da Camara. in
clusive a consignação de 
1:2110$ para aluguel da 
casa para o porteiro da 
secretaria ............... . 

8. Ajuda de custo aos IIIE'm
bros do Congresso Nacio-
nal. .................... . 

9. Secretaria de Estado.sup
primida a consignação de 
de 25:000$ paracusteio do 
serviço de estatistica da 
instrucção primaria e nor-
mal, inclua-se no mate-
rial a consignação de 2:000$ 
para publicação do relatorio 
apresentado ao governo 
pelo lente da Fa.culdade do 
Recife, Dr. Joaquim ele Al-
buquerque Barros Guima-
rães, sobre identificação de 
criminosos .............•. 

10. .Justiça Federal ......... 
11. Justiça 0.0 DisÜ'icto Fe

deral, para metade da des-
peza, art. 40 da lei n. 26, 
que continúa em vigor.. . 

12. Aju.ia de custo a magis-
trados .....•••.•..•....... 

13. Policia do Districto Fede
ral-para metade das despe-
zas, nos termos da IE'i n. 76, 
de 16 de agosto de 1892,s up-
pri'Plida a gratificação de 
3 :600$ de al1xiliar mi-
litar. que perceberá as van-
tagens da patente q lIe ti ver 
na brigada policial nos ter-
mos do re"ulamento annexo 
aodecreton. lI60.de6dede-
zembro de 1892; deduzIda do 
total do calculo feito para as 
despezas do serviço a impor-
tancia de l. 332:3345430 nas 
consignações para o pe:,soal 
e material da brigada poli-
.dal, proveniente da eleva-

120:000$000 

36:000$000 

50:000$000 
567:000$000 
232:300$000 

1.845:000$000 

302:200$000 

90:000$000 

458:090$000 
654:524$000 

262:038$000 

20:000$000 

ção de numero de officiaes 
e praças da mesma brigada 
além do quadro determi
nado na citada lei n. 76, 
da creação de uma conta
doria e de gratificações para 
residencia dos membros da 
contadoria ............. '" 2.168: 111$260 

14. Casa de Correcção (como 
na proposta)............. 154:692$400 

15. Guarda nacional,inclusive 
para gratificação a empre
gados da secretaria que fo
rem occupados nesse ser
viço fóra das horas do ex-
pediente.................. 50:000$000 

16. Junta Commercial da Ca-
pital Federal (como na pro-
posta) ................. : . . 32: 728$000 

17. Archivo Publico-Elevada 
de 23: 600$ a consignação 
pe lida para o pessoal, si 
for o serviço legalmente re-
formado..... ............. 60:080$000 

18. Assistencia de Alienados: 
Supprimida a consignação 
de I :800$ para um auxilar 
do secretario ; a de 1: 600$ 
pari! vencimentos do aju
dante de administrador do 
Hospicio Nacional e dedu
zidas: a importancia de 
2:0011$ da consignação para 
mestrE' de officinas; de 
52:00U$da dita para alimen
tação; a de 2: 000$ da dita 
para medicamentos; a de 
9:000$ da dita para fazen
dus e cu.]çao.os; a de 3:000$ 
da dita para illuminação; a 
de 3:000$ da dita para even
tuaes ; à de I :000$ da dita 
para material, para lava
gem de roupas, etc.; a de 
3:000$ la dita para combus
tivel; a de 800$ da dita 
para vencimentos do phar-
maceutico das colonias.... 593:525$00. 

19· Serviço sanitario mari
timo: inclusive a importan
cia de 38:900$ para augmen
to dos vencimentos do pes
soal si for legalmente au
torisado, deduzidas as im
portancias de 6:000$ da 
consignação para combus
ti vel para as lanchas: de 
5 000$ da dita para a es
topa, azeite, grax8., etc,; 
de 4:000$ da dita, objectos 
de expediente, desinfectan
tes etc. para a lnspectoria. 
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. 
de Saude do porto dos esta
dos do Pará, Pernambuco, 
Bahia e S. Paulo; de 2:000$ 
da mesma consignação para 
os estados do Maranhão e 
Rio Grande do Sul; de 720$ 
da dita para os 6stados do 
Ceará, Paraná e Santa Ca
tharina; de 3:500$ da dita 
para os estados do Amazo
nas, Piauhy, Rio Grande 
d0 Norte, Parahyba, Ala
gõas, Sergipe e Espirito 
Santo; e supprimida a con
signação de 30:000$ para o 
aluguel de lanchas; e de
duzidas mais as importan
cias de: 5:000$ da consi
gnação para chefe da tur
ma, guardas e serventes 
no lazareto da ilha Grande 
e de I :080$ da consignação 
para enfermeiros no Hos
pital de Santa Isabel por 
não se j ustificar o augmento 
de mais em •......•...... 

20. Instituto Sanitario Fede
ral comprehendendo o La· 
barataria Bacteríologico: 

Pessoal . . . . . . . 105: 400$000 
MateriaL.... 32:000$000 
Hospi taes de iso-

lamento. . . . . 100: 0(:0$000 

21. Faculdade de Direito de 
S. Paulo, inclusive 7:200$ 
para equiparação dos ven
cimentos dos professores do 
cuT'~() annexo aos do su
perior - Supprimidas as 
consignações de I : 200$ 
para gratificação do rlire
ctor do curso annexo; de 
1 :200$ paragratificação do 
sub-secretario como secre
tario rl0 curso annexo; 
de 8: 0011$ para viagem 
scientifica de membros do 
corpo docente.; e deduzidas 
as importancias de 900$ 
da consignação para ser
ventes; de I :000$ da dita 
para impressões e enca
dernações ; de 1:000$ da 
dita pnra papel, livros etc,; 
de 2:000$ da dita para ac
qUísição e encadernação de 
livros para a bibliotheca ; 
e de I: 000$ da dita para. 
despezas extraordinarias .• 

22. Fl'cu:dade de Direito do 
Recife; inclusive as con-

519:180$000 

237:400$000 

303:500$000 

signaQÕes de I: 200$ para 
gratificação ao lente de 
medicina legal por dirigir 
um laboratorio nos termos 
do decreto n. 1159, de 3 de 
dezembro de 1892, e de 
7:200$ para e::juiparação dos 
vencimentos dos professo
res do curso annexo aos 
do superior. - Supprimida 
a consigna':ão de I : ~OO$ 
para gratificação do di· 
rector pela direcção do 
curso annexo; a de 1:200$ 
para gratificação do sub· 
secretario por servir de
secretario no mesmo curso;. 
a de lO :000$ para acquisi
ção de apparelhos para as 
aulas de scicncia doreferido 
curso; a de 8 000$ para 
viagem scientifica e dedu
zidas as importancias de 
4: 625$ da consignação para 
serventes; de 1 :000$ da 
dita para papel, livros, etc.; 
a de 4:500$ da dita para 
acquisiçã, e encadernação 
de livros para a bibliotheca ; 
a de 2:000$ da dita para 
despezas di versas e extra-
ordinarias ............... . 

23. Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro- Incluida a 
quantia de 16:8UO$ para 
quatro substitutos, nos 
termos da lei n. 138, de 21 
de junho do corrente anno; 
e deduzidas as importan
cias de 2:000$ da consi
gnação para acquisição de 
livros e assignatura de 
jornaes ................. . 

24. Faculdade de Medicina da 
Babia-Incluída a quantia 
de 16:800$, para pagamento 
a lentes substitutos, nos 
termos da lei n.138, de 21 de 
junbo do corrente anno; 
deduzidas as importancias: 
de 2:000$ da consignação 
para publicação da revista 
dos cursos,e 7:(100$ da dita 
pua acquisição de instru
mentos e augmentada a 
verba com a consignação 
de :30:000$ para -gratifi
cação á S,mta Casa da Mise
ricordia da Bahia por pre
star os seus hosp;taes e o 
material necessario para. 
as aulas de clinica ......•. 
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305: 700$000' 

628:912$O()(} 

631 :700$000 



172 

25. Escola Polytechnica-In
cluida a quantia de 60:000$ 
para reforma de material 
scientitlco, ou não,observa
torio astronomico, topo
graphia. geedesia; elevada 
a 24:000$ a consignação 
para cu,teio dos laborato
rios ; supprimida a de 
I :200$, para gratificação ao 
preparador de chimica in
dustrial; e dedmidas as se
guin tes q uan tias: fI e 3: 000$ 
na crmsignação,para grati
ficar ao rlirector e pessoal 
docente em trabalhos de ex
ercicios pnt l icos; de 1:000$ 
na de expediente r1a secre
tária. bibliotehca,aulas,etc.; 
4: 000$ na de transporte 
do pessoal escolar e alu
mnos em trabalho, etc. ; e 
a de I :500$ na de despezas 
extraordinarias e even-

tuaes ................ .. 
Esta consignação só terá vi

gOl' no exercicio desta lei. 
26. Escola de Minas de Ouro 

Preto. (Como na proposta). 
27. Pedagogium. (Como na 

proposta) ............... .. 
~. Gymna.sio Nacional: In

ternato 323:720$; Exter-
. natos 192:3.20$000 ........ . 
29. Escola Nacional de Bellas 

Artes ................... . 
30. - Institut0 Nacional de 

Musica-Deduzida a, tmpor-
tancia de 3:600$ Ba consi

gnação para professores, 
correspondente a.os venci
mentos de mais um profes
sor de harmonia, por não 
ha ver sido autorisada a cre-
ação desse logar ........ . 

N. 31 - Instituto Benjamin 
stant - Supprimir1a aoon
signação aos professores 
que contam mais de 10 
annos de exercicio, na im-
portancia de 6:500$ ....... . 

N. 32-Instituto dos Surdos-
Mudos ...... , .....•....... 

N. 33- Bibliotheca Nacional 
-Suprimida a consignação 
de 2:400$ para aluguel de 
casa para o director ...... , 

N. 34-Museu Nacional-Sup
primida a consignação de 
18:600$ para vencimento de . 
quatro sub-directores, Ioga
't'88 que não estando ora pre-
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556:871$000 

184:800$000 

54:640$000 

516:040$000 

156:520$000 

128:000$000 

154:976$000 

84:625$000 

143: 300$000 

enchidos ficam extinctos por 
dispensa veis .............. . 

N. 35- Pensões e commissões 
em paizes estrangeiros ..... 

N. 36 - Serventuarios do cul
to catholico a que se refere 
o decreto n. 119 A, de 1890. 

N. 37 - Instituições sub
sidiadas pela União- Eleva
das as seguintes consigna
ções: a 100:000$ a do Lyceu 
de Artes e Officios do Rio de 
Janeiro;a 10:000$ a do Lyceu 
de Artes e Officios da Bahia; 
a lf):OOO$ a do Lyceu de Ar
tes Mecanicas e Liberaes de 
Pernambuco; a 5:000$ as 
destinadas ao Instituto Ar
cheologico e Geographico de 

Pernambuco e publicações de 
trabalhos historicos feitas 
pelo mesmo instituto; a. 
12:000$, só mente no exerci
cio desta lei, a subvenção ao 
Instituto Bacteriologico, por 
n[o ter sido incl uida. no or
çamento vigente a subven
ção de 6:000$ que por lei 
lhe é consignada; a 9:000$ a 
su bvenção ao Instituto Ris
torico e (}eographico, re
vendo a sua administração 
crear uma commissão cpn
trai encarregarIa de organi
sar e publicar a bibliogra
phia nacional das sciencias 
geographicas, e incluídas as 
consignações seguintes: 
5:000$, para o Asylo lzabel 

da Capital Federal; 5:00ll$ 
para o Asylo da Velhice 
Desamparada e, 20:000$ 
para subvencçãoao Lyceu 
da capital de Goyaz .•..... 

38. Soccorros publicos (como 
na proposta) ........... .. 
Cathechese (supprima-~e). 

39. Obras-senp,o: para o pes
soal 24:000$; para a conser
ção e reparo de edificios 
proprios nacionaesou parti
culares ao serviço do minis
terio. inclusi ve os concertos 
do edificio da Escola Poly
technica, 250:000$; para 
continuação das obras da 
Maternidade, 50:000$; para 
continuação das obras da 
Faculdade de Medicina da. 
Bahia, 30:000$ ; para -auxi
liar durante o exercício 
desta lei a Misericordia da. 

162: 120$000 

31 :000$000 

319:000$000 

227:700$000 

200: 000$000 
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Bahia na construcção da 
Maternidade,que servirá ao 
ensino da clinica de obste
tricia e gynecologia da Fa
culdade, 20:000$; para ini
ciar-se a construcção do 
edificio para a Esc()la de 
Minas, 100:000$; e para o 
proseguimento da~ obra~ 
da Faculr1 ade de Direito do 
Recife 5) :IOiJ$. " .•..•..•• 

42. Corpo de Bombeiros (para 
reformado~) .... '" .' .... . 

43. Eventuaes ........... , .' 
44. Magistrados em disponibi-

lidade ....... , ........ '.' 

524:000$000 

18:000$000 
10J.000$OOO 

589:600$000 

§ I. o E' permanente a dispo~ição do n. I 
do art. 4' da lei n. 26, de 30 de dezembro de 
1891, relativa ,t c\espeza com a justiça e poli
cia do Districto Federal. 

§ 2.° O governo dara á Secç~o Geral ~e 
Contabilidade organisaçáo Igual a das dt'maIs 
directorias deste ministerio, com duas sec,;ões 
sem augmenio de despeza, aproveitando em 
quaIquer d,lS dtrectorias, confor~e as conve
niencias do serviço, os dou~ dlrectores de 
secção adllidos, segundo a e,pecialidade de 
cada um. 

§ 3.° A, pl'imeiras vagas qu~ occorr~rem 
na Secretal'ia 11a Justiça e NegoclOs InterlOre~ 
serão p]'e~'ncllLlas pelos. empl:egados ad'lidos 
da respecti va categoria, _ nao se p~ 1endo 
fazer nomeação ou pl'ollloçao para a (l~ta ca
tegoria emquanto nào for esgotada li hsta de 
addidos. 

§ 4. o E' o governo autorisaull : 
I. A reorganisar o serviço da Assistencia 

Medico-Legal de Alienados, nos limites da 
verba votada no orçamento. 

11. A mandar pagar á II.1e3a .administr~
tiva da Santa Casa da MberlCordla da BahIa 
a. quantia de 19:642$933, do aluguel de seu 
predio, que serviu de Fllrum ?aquelle estado. 

§ 5.' Flca converti,lo em mternato o se
gundo ext.ernato (lo Gymnasio Nacional, com 
todo o pessoal docente actualmente em exer~i
cio e com o pessoal a 1ministrativo neceSSlrlO. 

Camara dos deputados, 29 de agosto de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presidente -
Antonio Aae7'edo lo secretario.-Ãntonio Bor
.qes de Atayde Ju~ior, 2° secretario.-A' com
milSSão de finanças. 

N.7"-1893 

o Congresso Nacional resolve: 
Prorocra r a actual sessão legislativa até o 

dia 15 d~ :;;etembro proximo futuro. 
Camara dos Deputados!29 de~08to de 1893. 

- Ãrllwr C6'sar Rios, vIoo-presidente.- An-

tonio Azeredo, 1 o secretario. - Antonio Borges 
de Athayde Junior, 2u secretario. 

Fica sobre a mesa para ser discutida na 
sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE designa para ordem do 
dia rIa sessão Eeguinte: 

Votação em 2' discussão da proposição da 
Camara dos Deputados n. 69, de 1893, pro
vendo sobre o alistament() eleitoral, incom
patibilidade, e outras medidas attinentes às 
eleições federaes ; 

Di,cussão unica da proposição da mesma 
Camara n, 74, de U;93, pI'orogando a actual 
sessão legislativa ate o di3. 15 de setembro 
proximo; 

2' dita das proposições da. mesma Camara; 
N. 61, de 1893, dispondo sobre terras devo

lutas dos estado:! da l:ni;io, a que se refere o 
art. 64 da Constituição; 

N. 65, de 1893, alltorlsando o governo a em
prpgar os officiaes e prU(;:l8 110 eXlwcito no es
tudo e construcç.lo da, p,tralbt oe ferro de Ca
talão á Cuyabit. pa"sando por Goyaz ; 

N. 55, de 1893, approvando com mOl1ifica
ções o decreto n. 1167 de I7 de dezembro de 
1892, relativo á fuslio do Banco da RepulJlica, 
com o do Brazil ; 

2' discussão do pl"Ojecto do Senado n. 36, 
de 1893, dispondo sobre o modo porque devem 
ser pagos de sem vencimentos, pelos cofres 
da União, os funccionarios aposentados. 

Levanta-se a s2ssão as 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 

93a SeSS90 e:n 3D de ag03tO de 1893 

Presidencia dos Srs, A1Itonio Baena e Gil 
Goulart (3' e 2° secretarios) 

SUi\DIARIO - chamad~ - Leitnr~ rIa acta - EXPE
DIEXTR - Pa.receres - Du;curso do Sr. Jo:io R3.rbalho 
- lndieaç.iu- Reqne~'i:~ ent) e pr,-\it_~ct,) do Sr. Joã.o 
Btll'balho - Discurso c requerLIJentl) UI) 81:". AquiJino 
d,) Arnaral- ORDE\[ lU IlI.\ - Yuhç:io da propo .. 
siçãJ n. 69 - Observaç·j"cs dI) ~r. L:tprh - Votação 
da proposição n. 74 - ~a disclIssão ria proposição 
n. 61 - Discul sos do& S:rs. D J:'.Iling-')8 Vicente e J oa
quim Murtinho - E-nendns - Discursos dos Srs. F. 
l\Iachado, U do Amal'a! e .\fanoel VicLorino - En
cerramento d, discussão - Ch~m,l(h - Adiamento da 
votaçt1"1 - Enc.Jrra'nento da ;2a discu~são da propC!.
sição n. 65, de 1893 - Observaç .. jes do Sr. pr08l
dente - Parecer. 

Ao meio-dia comparecem 33 Sra. senadores, 
a, saber: Antonio Baena, Thomaz Cruz, João 
Neiva, Francisco Machado, Joaquim Sar
mtllto, Nina Ribeiro, Manoel Barata, Cunha.. 
Junior, Gomensore, Cruz, Coelho Rodrigues, 
Catunda. João Cordeiro, Jose Bernardo, Oli
veira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Bar-
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reto, Joaquim Pernambuco, Joiio Barbalho, 
'Rosa Junior, Manoel Victorino, Domingos Vi
cente, Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, Braz 
<':arneiro, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, 
{l. ottoni, Paranhos, Aquilino uo Amaral, 
lJ. do Amaral, Santos Anurade e Raulino 
Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão, e não havendo 

reclamações dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem durante a sessão, mais os 15 
Srs. senauores: Gil Goulart, Firmino da Sil
veira, Gaspar Drummond, Coelho e Campos, 
Virgilio Damasio, Laper, Aristides Lobo, 
Americo Lobo, Rodrigues Alves, J;.aquim de 
Souza, Silva Canedo, Joaquim Murtinho, Pio 
nheiro Guedes, Esteves Junior e Luiz Delflno. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada o,; Srs. Prudente de Moraes, .Toão Pedro, 
Souza Coelho, Elyseu Martins, E. Wanden
kolk, Generoso Marques, Pinheiro M:LChado e 
3ulio Frota; e sem caus~. participada os Srs. 
Messias de Gusmão, l~uy Barbosa, ClLmpos 
,Salles e Ramil'o Barcello~. 

O SR, 4' SECRETARIO (s,:rvindo de I") dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. senador Generoso Marques, 
datado de hoje, communicando que, tendo re
cebido a infausta noticia de haver fallccirlo, 
na capit'l,l do Paraná, sua cunhada D. Fran
cisca Enéas de Paula, deixa por isso de com
:parecer ao Senado, dUi'ante os dias (le nojo. 
-Inteirado e desanoje-se. 

Outro do 10 secretario da Camara dos Depu
"tados, datado de 21 do corrente mez, remet
tewto a seguinte proposição: 

N. 15 DE 1893-0 Congre~so Nacional resolve: 
Art. I. o Fica concedida ao tenente'refor

mado Dr. Vicente Moretti Toggia a pensão 
annual de I :200$, a contar de 1891, data em 
,que fez a sua p~tição. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 21 de a.gosto de 
1893.-João Lopes, presidente.-Anremio Aze
Tedo, 10 secretario.-Thomaz Delfino, servindo 
de 2° secretario.-A's commissões de marinha 
e guerra e de finanças. 

Outro do Ministerio da Justiça e Negocios 
.Interiores, datado de 29 do corrente mez, re
stituindo, de or(tem do Sr. Vice-Presidente 
·da Republica e devidamente sancciona,to, um 
-dos autographos do decreto do ,;ongresso Na-
-cional, relativo á a.bertura de um credito, no 
-corrente exercicio, para obras daquelle imnis-

terio.-Archive-se o autographo e communi
que-se á outra camara. 

O SR. JoÃo NEIVA (serviwlo de 2° secretario) 
lê e vão a imprimir para entrarem na ordem 
dos trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 218-1893 

A com missão de marinha e guerra, a quem 
foi presente a emenrla substitutiva (la Cama
ra dos Deputados, n, 49, de 1893, ao projecto 
do Senado, n.2, de 1892, que mandava ficar 
sem effeito a reforma concedida, pelo Poder 
Executi vo, ao coronel Frederico Christiano 
Buys, emenda que em vez de annullar essa 
reforma a melhora. 

Estuda·lo convenientemente o alll1dido sub
stitutivo, pensa a commissão que elle melhor 
satisfaz, porquanto não fere direitos dos offi
ciaes do exercito aos quaes a reeltrada do 
coronel Buys iria prejudicar gran'lemente, 
gct!a,rlloan 'o,entretanto, como era o intuito do 
prujecto do Senado, os valiosissimos serviços 
prestados ao paiz pelo dito coronel, e especial
mente seu podero~o concurso na delicada 
quadra por que passou o esta'lo da Bahia por 
occasião de ser ahi proclamada a Republica a 
16 de novembro de 1889. 

A commi::;são, pois, é de parecer que seja 
acceito pelo ~enado o substitutivo em ques
tão. 

Sala das commissõeb, 14 de agosto de 1893. 
-João Neiva.-Joaquim Sarmento.-Almeida 
Barreto. 

A commissão de finanças nada tem que op
por ao l'arecer supra, 

Sala das commidsõcs, 28 de agosto de 1893. 
-Manoel Victol'ino.-Domingos Vicente.-Q. 
Bocayuva. -A. Cavaicanti.-Saldanha Mari
nho. -Monteiro de Barros. 

N.219-1893 

A commissão de justiça e legislação, a quem 
foi presente a proposição da Camara dos De
putados, acompanhada de documentos, "na 
qual se declara que fica em toda a sua pleni
tude o decreto de 16 de janeiro de 1890, que 
apo,entou o bacharel Antonio Ferreira dos 
Santos Caminha no cargo de secretario da 
policia do estado do Rio de Janeiro, exami
nando turto quanto a respeito se vê dos refe
ridos documentos, é de parecer qUfJ, com
quanto, não seja firmada em lei a pretenção 
do alludido funccionario, attendendo aos ser
viços por elle prestados ao paiz, poderá o Se-
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nado, por equidade, apprO-var a dita propo
sição. 

Sala das cOP1missões, 21 de agosto de lSÇl3. 
-Gowensoro.-Nina Ribeiro, vencido.-J. L. 
Coelho e Campos. 

A commissão de finanças não se oppõe ao 
parecer supra. 

Sala das commissões, 2S de agosto de IS93. 
-Manoel Victnrino.-Domir:90s Vicente, ven
<:ido.-A. Cavaicanti.-Q. Boca!/ura, venci '0. 
-:Mon1eíro de Barros, vencido.- Saldanha 
Marinho. 

E' lida, apoiada e remettlda á commissão 
de policia a seguinte 

INDICAÇÃO N. 5 - IS93 

Indico que a commissão' de policia propo
nha.o que lhe parecer mais conveniente P'l.r<l 
incluir no art 107 (10 regimento as emendas 
substitutivas e determinar a ordem qU(~ ellas 
devem occupar por occasião de votar-,e a, 
proposições ou pareceres a que furem oifere
<!idos. 

Sala das sessões, 30 de agosto de lS93.-A. 
C. Rod;·igues. 

Quando a estrada estava sob a administra
ção do distindo engen ~leiro Olegario r'a Sil
veira Pinto em lS\:lI, é certo que se verificou 
um saldo muito vantajoso e realmente extra
ordi~arlo para aquella e~trafla, porque nas 
administrações anteriores não oíferecia ex
emplos disso. 

Peço esclarecimentos, até porque o orça
mento da IndustrLt e Viação está a chegar e 
elles serão convenientes para se deliberar 
melhor a respeIto deste ponto. 

No meu requerimento inquiro tambem si o 
governo tem con liecimE'nto de abu:ios que se 
teem da"o na E,trac'a "e Ferro Sul de Per
nambuco na parte dirigida por uma adminis
tração ingleza. 

Esses abusos teem sido denunciados pelos 
jornaE's e em um fulheto de que oífereço um 
exemplar para ser encaminhado ao respectivo 
ministro. 

Admiro-me que se tenham dado taes abuso~, 
porque essa a" ministração tem sido ullla das 
melhores, e tanto mais. que se acha junto 
áqudla administra~'ão como fiscal (10 governo 
um engenheiro provecto, o Sr. Dr. Figueirôa 
de Faria, que deve ter pedido (e consta-:ne 
que o tem feito) ao governo, providencias, 

O Sr. João Darbnlho - ~r. p·e. necessarias para regularida"e do serviço. 
sidentc, tenho necessidade de occup'l.r a atten· Ultimamente verifi"ou-se uma reunião de 
çã0 do Senado por alguns minutos para oif()- de agricultores paea reclamarem providencias 
recer um req uerimento sobre estradas de a bem dos seus intere:lses; essa reclamação, 
ferro de Pernambuco. naturalmente, si ainda não chegou ha de 

Ultimamente determinou o governo fe<leral chegar, e o meu requerimento ainda serve 
um auglUento de tarifas da via ferrea de Li- para chamar a attenção do governo para este 
moeiro e isto tem dado Jogar no meu estalo f,onto. 
:a reclamações por parte de negociante~ e la- A respeito da Estrada de Ferro do Limoeiro_ 
vradores, bem como com relação a abusl1s na ' 
administração das vias ferreas e elles esperam as tarifl1s tornaram-se tiio exaggeradas que, 
que os poderes publicos tomarão a este 1'8- smcitaram reclamações por parte dos nego
speito algumas providencias. ciantes e lavradores, e produziram até um 

Peço no meu requerimento informação facto anomolo, e é que, apezar da abertura 
quanto á receita e despeza da Estrada de da estrada de ferro, continuou o serviço de 
Ferro Central de Pernambuco, talvez a prin- recovagem, pref~lr'in(\o muitos agricultores 
cipa.l das daquelle estado. mandar os seus productos ás costas de caval-

A razãQ deste pedido é que ultimamente o los, a mandai-os pela eo'truda de ferro. A' vista 
relator da commissão de finanças da C<tmara disto. providenciou o governo, diminuindo as 
dos Deputados oífereceu impugnação á verba tarifas; mas essa diminUição não foi suffi
pedida para construcção de um ramal da Ta- ciente. Entr'etanto, sem motivo plausivel, 
péra á Gloria de Goitá, allegando que esla foram de novo elevadas, conforme vejo no 
estrada só tem servido para produzir defi it Diario de Pernambuco, qe é O Jornal d~ 

. b t CnrnnteJ"cio de Pe"nambuco, como o Jornal do 
e era preferIvel que a ver a que se eria de Commucio é o Tim.'s do Rio de Janeiro. Pa
gastar com o ramal fosse applicado á cons-
trucção da estrada. rece-me este um meio singular de proteger a 

Esta asserção tem algum tanto de teme- lavoura, que por aquelles lados tem e,tado 
. muito arredia dos favores concedidos pelo go-

rarIa. . d S 1 
Eífectivamente já se tem verificado saldo verno a ou. 

alguma vez na estrada central e é possivel Por ultimo, peço informações sobre paga
que mais vezes se tivessem verificado sal10s I mento de juros á Estrada de Ferro de Ribeirão 
ata administração tivesse sido sempre bail- a Bonito. Esta estrada, fundada com capi taes 
t!lonte activa e economica. de agricultores e capitali'stas do estado, Bem 
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o~tro auxilio além da garantia de juros, tem 
vUlto o pagamento destes regateado mezes e 
mezes. Entretanto, essa estrada mostra o 
espirito de iniciativa particular no meu es
tado, tendo sido principnJmente promovida por 
um dos mais notaveis agricultores de Per
nambuco, o Barão de Serillhaem, que confiou 
gramte parte de seus capitaes á construcção 
della, e que, infelizmente, cortada sua ex
iS~!lcia tão precoc~mente, não chegou a ver 
a sua obra terminada. 

Meu requerimento tem por fim provocar a 
actividad'l do governo, sinão a sua boa von
tade,para que cessem as difficutelades com que 
lucta e,sa estrada, que em caso algum será 
onerosa ao Estado e que muito merece como 
exemplo do que vale a iniciativa privada, ser
vindo de animação a outro, que queiram em
pregar seus capitaes em emprezas conge
neres. 

Essa estrad\, aliás de pequeno percurso, 
mas de grandes vantagens, parte ele uma das 
estações da E,trada de Fereo de S. Francisco 
para um dos mais florc&entes município do 
meu estado, o municipi\l elo Bonito, onüe "ae 
augmentando a la voura do café, aUi estabele
cida!ta poucos annos~, além da grallile pro
ducçao de a~sucar que Ja eXiste Im muito alli, 
o que vem augmentar a rend·t da estrada de 
S. Francisco, pal'a a qual converge e, por con
sequencia, vem dimuinuir o onus elo governo 
federal.. com relação a pagamento de juros 
aos capttaes empregados na via-ferrea S. Fran
cisco. 

São estas simples considerações as que apre
sento para justificar o meu requerime::to. 

Trazia para ler uma publicaÇ<lo do Doario 
de Pernambuco a respeito do o bj ecto de um dos 
to~icos do meu requerimento, mas, para não 
fatigar o Senado, peço ao Sr. presidente que 
permitta que seja publicado com o meu dis
curso. 

Sr. presidente, aproveito o ensejo de estar 
com ~ palavra para offerecer um projecto a 
respelto dos proprios nacionaes que, segundo a 
Constituição Federal, começaram a pertencer 
aos estados desde 24 de fevereiro, porém até 
agora os estados não teem assumido a pos3e 
delles, que hoje são propriedade sua. 

Lembro que, pelo acto addicional, devia fa
ze~-se a divisão, ou descriminação entre pro
prlOS nacionaes e proprios provínciaes. 

O ímperio fundou-se, floreceu cahiu, des
appareceu e descriminação nunca foi feita. 

Tenho receio de que succeda o mesmo com 
a divisão rle proprios nacionaes e estadoaes' 
e,.para tornar effectiva a disposição da Con~ 
stltuição, redigi o projecto que submetto á 
cOBSideração da casa, á qual peço desculpa 
pOl" ter occupado o seu tempo. (Muito bem.) 

Vem á mesa e é lido, p:ua ser opportuna
mente apoiado, o seguinte 

Projecto 

Art. I. o Os propri03 nacionaes que actual
mente não estiverem occupados por quaes
quer repartiçõe3 federaes seri'io entregues, 
n(~ prazo de 60 (lias da promulgação d"sta 
lel, ao~ governo, dos estados, como proprie
dale que rlelle8 ficaram sen'lo, em virtude do 
art. 64 paragrapho unico da Cohltituição 
Federal. 

Art. 2.° O governo apresentará ao Con
gresso Nacional, com a proposta de orl;amen
to. na proxlma legislatura, uma d"monstra
ção da receita e despeza dos proprios n<1cio
naes de que se trata, para se providenciar 
quanto ao pagamento, devido a03 Estados da 
renda liquida daquelles, a contar de 24 d~ fe
vereiro de 1891. 

Art. 3.° Revügam-se as disposi.çõcS em 
contrario. 

Sala das ~es.,õe." 30 do agosto,je 1893.-João 
Barbalho, 

E' lido, apoiado, P03to em tliscus"ão e sem 
debate approvado o seguinte 

Reqtwriliwnto 

Requeiro que se peçam ao governo as se
guintes inf))J'maçües : 

Qual a receita e a despez:1 da Estrada de 
FE'l'IO Central dB Pernambuco, desde 1885 o. 
1892 ; 

Sob que administração tem essa estrada 
prod uzido saldos ; 

Si o governo tem conhecimento dos abusos 
attribuidos, no folheto junto e publica'los em 
jornaes, á direcção da Estrada de Ferro do 
Recife a S. Francisco e si mandou sylldicar 
deHes ; 

Si já foram dada~ todas as providencias 
reclamadas pelo /ligno engenheiro fiscal da 
mesma estrada, para regularidade do serviço 
e rlesenvolvimento do trafego; 

Si, com o augmento ultimamente decretado, 
as tarifas da via ferrea de Limoeiro,âchando
se em proporção com as das outras eatradas 
que teem garantias de juros e com as das 
que são administradas pelo governo, por 
que razões teem sido constant"mente re
tard,ados 06 pagamentos da garantia de ju
ros a Estrada de Ferro de Ribeirão a Bonit\,). 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.
Jotlo Barbalho. 
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o 81". Aquilino do Am.aral 
pede a pala-vra para apresentar um requeri
mento de informações ao governo. 

Não é um requerimento de opposição ; pelo 
contrario, fazendo justiça ao caracter do hon· 
rado ministro no interior, não o julga capaz 
de haver submetti,lo á assignatura do Sr. 
Presi,lente (la Republica um acto irregular, 
dirá mesmo illegal, como aquelle que motiva 
o requerimento que o orador tem a honra de 
apresentu r. 

Pelo finai10 Sr. l'lenjamin Constant, quanrlo 
'foi creaclo o curso ne mathematicas do Gym

nasio Nacional foi nomea'10 para reger a ca
deira do 4" anno o Sr. Dr. Agostinho Luiz da 
-Gama, que, assumindo a sua cadeira, como 
lente cathedratico, não pô-'e, entretanto, pra
ticar trabalho algum naquelle estabelecimen
to, por isso que, devell'lo reger a cadeira do 
4~ anno e só podendo chegar H, esse anno os 
alumnos que porventura tivE'ssem cursado o 
In, 2" e J", elle não tinha discipulos a quem 
leccionar. 

Foi por consequencia posto em disponibilli
dade. 

Ha pouco falleceu o Sr. Dr. Guillon, lente 
da cadeira de mathematica elementar, e, dis
pondo o regulamento de 28 de dezembro de 
1892, em seu art. 49, que, quando a quanti
da'le ou numel'o de alumnos fosse exces-üvo e 
se torna.sse conveniente a sub-divisão da 
_cla~se em duas ou tres turmas, o rlirector 
tinha a faculdade de fazel-o, não devendo, 
porem, a'lmittir pessoa extranlla ao corpo 
docente para leccionar as turmas constituidas 
por esses discipulos separados, o Sr. Dr. Agos
tinho Luiz ela Gama devia ser chamado para 
reger essa cndeira. 

Entretanto não foi o que aconteceu, porque, 
pondo-se á margem a di ,posição legal, não se 

-attendeni10 mesmo a um principio de equi
dade e de justiça, como aquelle que assiste 
ao Sr. Dr. Ago,tinho Luiz da Gama, para re
ger a cadeira de mathematica elementar, por 
isso que, tendo sido elle encarregado já rle 
leccionar essa ca'leira, visto não haver alum
nos elo 4" anno, não recebeu gratificação nem 
ordenar\o algum, por não haver verba para 
pagamento de vencimentos de lente do 4" 
anno; o Sr. ilirector chamou pessoa extranha 
ao estabelecimento, deixando em disponibili
dade aquelle professor. 

Entende,pe>rtanto,o orador que esse proce
dimento não é só contra todos os principios 
de equidade, como manifestamente violador 
dos arts. 49 e 50 do regulamento de 8 de 
dezembro de 1892. 

Não crê que o Sr. ministro do interior 
tenhajá approvado o acto do directordo Gym
nasio Nacional, por isso que, com quanto es
teja já desde muitos dias Jeccionando a ca
-deira. a pessoa extranha nomeada, em todo o 

saNADO il3 - v. IV 

caõO não consta a.inda que tenha. sido appro
vado este acto, 

Está mesmo convencido de que o Sr. minis
tro do interior não ha de praticar esta gra
vissima injustiça. 

O Sr. Dr. Agostinho Luiz da Gama é um 
lente muito conhecido nesta capital, é um 
moço de talento, de uma erudição notavel, 
laureado em todos os concursos em que tem 
entrado e distinctissimo lente da escola na
val. 

Não ha motivo algum para que o Sr. di
rector do Gymnasio Nacional o deixe em dis
ponibilidade. por não ter dicipulos para lec
cionar, e, para reger a cadeira de math6ma
tica elementar, vaga pelo fallecimento do Sr. 
Dr. Guillon, chame pessoa completamente ex
tranha áquelle estabelecimeuto. 

Para despertar, portanto, a attenção do 
Sr. ministro do interior, que talvez, bem ori
entado, não pratique semelhante injustiça, 
vae aprentar á consideração rlo Senado o seu 
requerimento concebido nos seguintes tormos •. 
(Lê. Muito bem) 

E' lido, apoiado, posto em di~cussão: e sem 
debate approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio 
do Interior, se requisite r10 Sr. Vice-Presiden
te da Repubhca a seguinte informação: 

Si o governo approvou o acto do director 
do Gymnasio Nacional, pelo qual foi nomeada. 
uma pessoa estranha ao corpo docente do 
mesmo gymnasio para reger a cadeira de 
mathematica elementar, não obstante serem 
contrarias ao di to acto as disposições dos arti
gos 49 e 50 do Regulamento de 28 de dezembro 
de 1892. 

Sala das sessões,30 de agosto de 1893-Aqui
lino do Amaral. 

Comparece e assume a presidencia o Sr. 
2° secretario. 

ORDEM,DO DIA 

Votação. em 2a discussão, da proposição da 
Camara nos Deputados, n. 69, de 1893, pro
vendo sobre o alistamento eleitoral, incom
patibilidade e outras medidas att.inentes ás 
eleições federaes. 

E' approvado o art. I" da proposição, salvo 
as emendas dos Srs. Generoso Ma.rques, as 
quaes são tambem approvadas. 

E' approvado o art. 2"_ 
E' rejeitado o art. 3°. 
E' approvarlo o art. 4°. 
E' approvado o art. 5", salvo a. emenda do 

Sr. Gil GouJart, a qual é rejeitada. 
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·São successiyamente 'approvados os arts. 
6° e 70 e ultimo da proposição. 

E' rejeitado o additi vo oiferecido pelo Sr. 
João Neiva. 

O SR. LAPER (pela ordem)- Sr. presidente, 
llrevenido pelo honrado senador, o Sr. G. 
Marques, que foi obrigado a ausentar-se por 
moti vo gra ve, qual o de fallecimento de pes
;<;lOa de sua familia, tenho necessi,lade de re
~titicar aqui termos do substitutivo por eUe 
apresentado, e que vem diversamente publi
-cado, (le um lado no Diario do Congres~o e (le 
'Outro lado nos avulsos distribuidos no Sena
no e na imprensa. 

Pelo origin:tl e avulsos distribuidos aqui, 
-diz-se no paragrapho ultimo de seu substitu-
-tivo : 

«Paragrapho. São extensivas as disposições 
do paragrapho antecedente aos eleitores cujos 

'nomes; tiverem sido indebitamente omittidos 
"em o novo alistamento, com preterição de 
'disposto nos arts. 10, 14,22 e 25 n. 1 da lei 
'n. 35 de lS92.» 

Ao passo que no Diariodo Con.l7resso,que pu
blica os nossos trabalhos,vem« são extensivas 
as disposições do paragrapho antecedente aos 
eleitores cujos nomes tiverem sido indebita
mente admittidos em o novo alistamento com 
preterição ao disposto nos arts. 10, 14, 22 e 
25 n. 1 da lei n. 35 de IS92. 

VOZES - E' o contrario. 
O SR. LAPER - E' o contrario; o que vem 

nos avulsos é que deve prevalecer. 
Mas. havendo esta ,li vergencia entre a pu

blicação no Diai'io do Congresso e os avulsos, 
peço a V.Ex.para notar o caso,de modo que fi

'que perfeitamente esclarecido e não possa ha
ver du vidas para o futuro quanto ao voto do 
Sena.lo. 

o S~. presidente - Devo informar 
,ao nobre senador que o que prevalece neste 
caso é o original e os impressos distribuidos 
na casa; e tanto o original como os im
pressos e~tão correctos ; o erro só se deu no 
Diario do Conllresso. 

E' a proposição, com as emendas approva
das, adoptada e passa para a 3" discussão. 

Segue-se em discussão unica e é sem de· 
.bate approvada e, sendo adoptada vae, ser 
remettiua ao Sr.Vice-Presidente da Republica 
para ~er publicada, a proposição da Camara 
dos Deput:1dos, n. 74, prorogando a actual 
.sessão legislativa até o dia 15 de setembro. 

Seg'ue-se em 2a discussão, com o parecer 
das commissões de constituição e poderes e 
de finanças. o art. lo da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 61, de IS93,dispondo 

,sobro terras devolutas dos estados da União, 
'a que se refere o art. 64 da Constituição. 

o Sr. DOIllingos Vicent,e
SI', pre3i,l ente, o projecto que ora se discute 
foi apresentado por um distincto (leputado 
do meu estado, no intuito louvavel de evitar 
os inconvenientes e os perigos que a teimosia. 
do nobre ministro da fazenda ... 

O SR. MANOEL VrCTORINO-Apoiado. 
O SR. DOMINGOS VICENTE-.. ha de trazer aos. 

estaelos com o aviso de 9 de maio, publicJ.do 
no Diaria Offi.cial de 11 do mesmo mez. 

A respeito desse a viso pec1 i na sessão de 30 de 
junho (tazem hoje dous mezes) ao ministro os. 
motivos que o determinaram; e até hoje Sr. 
presidente, nenhuma resposta foi dada pelo· 
Poder Executivo, de fôrma que, ao menos, 
me habilitasse a votar o projecto que tinha. 
sido apresentado naoutra casa do Congresso e
a elar as razões que me levaram a pSllir as
explicações do procedimento do ministro ex
pedindo esse aviso inconveniente. 

Sei, Sr. presidente, que a desconsideração
provém de ter sido o requerimento apresen-
tado pelo mais humilde membro desta éasa ... _ 
(NãO apoiados.) 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA-Um dos seus. 
mais dignos membros. 

O SR. MANOEL VICTORINO-Si ha desconsi-
deração, ella reflecte sobre todos nós. 

O SR.. DOMINGOS VICENTE- ... mas esta des
consideração recahe tambem sobre o Senado> 
(apoiados), que approvando o meu requeri
mento o fez seu. (rlpoiados.) 

O SR. SALDANHA MARINHo-Sem duvida. 
O SR. DOMINGOS VICENTE-Eu sou, Sr. pre--

idente, um homem desconhecido. sem ambi-
ções, sem vaidades, sem paixões. As~illl entrei. 
aqui,assim f:}pero sahir antes tal vez do tempo· 
que, sem pedidos impertinentes e importun )s, 
determinou· me o meu estado, erradamente, é 
verdae1 e (mio apoiados), com prl'juizo seu,. 
tambem é verdade (muitos nüo apoiados), 
porque andaria muito melhor si me tivess& 
dado, quando muito, o ultimo logar na lista. 
(Nüo apoiados.) 

Dias (lepois da apresentação do meu reque
rimento, que por sua simplicidacle bem se vê 
que não tem fins hostis, depois de ter decla
rado que era amigo do governo, um jornal .. 
que tambem apoia o governo, disse que eu 
não era carne nem peixe. 

(Na um apai'te.) 
Estou referindo o que se deu, não estou 

dando importancia, assignalo mesmo para 
dizer qlJe sou amigo do governo,más que voto· 
conforme dicta minha consciencia e hei de se
guir o meu caminho sem me preoccupar qU& 
me censurem ou elogiem. 

O ministro da fazenda ordenou ás alfando
gas dos diversos estados que arrecadem como 
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receita eventúal da Uniã-o o producto das 
terras devolutas, o qual alguns estados 
que o teem incluiram em seu orçamento, como 
renda que desde 1888 lhes foi cedida. 

O estado do Espirito Santo, em virtude da 
disposição do art. 64 da Constituição federal, 
estabeleceu leis ~obre terras devolutas; creou 
um commissariado incumbido da discrimina
ção das terras devolutas dJ,s do particulares, 
da legalisação das posses criminosas, da liga
ção e referencia á carta geral, da cobrança das 
dividas de colonos, provenientes de terras; 
creou comenissões para medir e colonisar ,por
hibiu medições por extranhos, emfim estabele
ceu leis semelllantes ao systema da lei Tor
rens. O aviso do ministro desorganisa todo o 
serviço estadoal e o estado vae ver-se em se
rias difficuldades e em confiicto. 

Recommenda o ministro que o presidente 
do e"tado expeça o titulo aos proprietarios ou 
áquelles que requererem a compra de terras 
devolutas; mas pergunto: si o producto das 
terras devolutas não pertence aos estados, 

• por que não expede o ministro o titulo e man
da dos seja expedido pelos presidentes de 
estatdos ? 

Acaso será o actual ministro mais zeloso, 
mais patriota do que os seus antecessores, 
entre os quaes está o nosso distincto collega 
o Sr. Rodrigues Alves, qne não procuraram 
avocar para a União o producto das terras 
devolutas? 

Nesta questão fallo por conta propria; não 
sei nem trato de saber qual é a opinião do 
estado. 

O que sei é que ha processos de terras pre
parados e paralysados. 

Si as terras, si o producto dellas não é dos 
estados ,por que e para que são os presidentes 
ou governadores chamadÇ)s a exercer func· 
çôes. 

O art. l° do projecto declara. (Lê ). 
Pergunto: qual o direito assegurado pela 

Constituição que não é mantido? Acaso será 
preciso que se legisle para cada artigo da 
Con~tituição, para se declarai' que o direito 
conferido em tal artigo é mantido e em tal 
outro não é mantido '1 

O ~M't. 64 da Constituição é claro, termi
nante, muit \ simples, não admitte duvida, e 
o ministro da fazenda não podia expedir o 
aviso de 9 de maio, publicado no Dim-io Offi
cial que li muitos dias depois, porque foi 
publicado no dia do meu embarque para esta 
capital. 

Si eu tivesse obtido as informações que 
pedi ao Sr. ministro da fazenda podia estar 
habilitaélo a saber do que carecia elle para 
cumprir a disposição do art. 64, por que ra
zãodetermina que seja arrecadado como re
ceita eventual da União o producto das terras 
devolutas; mas, desde que o ministro não se 

dignou responrler á pergunta que lhe fiz, ve
jo-me obriga<1o a dizer que, si o ministro não 
cumpre um artigo da Constituição, muito me
nos cumprirá uma lei federal. 

O art. 64 não tornou dependente de lei al
guma o cumprimento de sua disposição; si 
assim fosse, o legislador constituinte consi
gnaria o que se vê no art. 13 que tornou de
pendente de lei federal a sua execução. 

Parece·me que neste assumpto não estarei 
de accordo com os meus distinctos amigos, 
companheiros de representação; si tiver esta 
infelicidarle, não estou divergente em ponto 
de doutrina, em que e:starei sempre de accor
do com elIes. 

Minha convicção é esta, julgo desnecessa
rio uma lei federal para fazer o ministro cum
prir um artigo da Constituição. 

Aproveito a occasião par;!. exigir mais con
sideração, mais attenção dos Srs. ministros e 
Presidente da Republica para com os mem
bros do Congresso, para com aquelle,; que 
constantemente e desinteressadamente sus
tentl,1m o governo, para com aquelles que 
sustentaram este governo, sempre e sempre, 
que nunca o abandonaram. 

A representação do Espirito Santo está 
neste caso. 

O Espirito Santo organisou-se e até hoje 
ainda não incommodou a União em cousa al
guma; vive em paz, progride digo com 
orgulho e justo desvanecimento e o que 
quer é que a União não vá embaraçar seu 
progresso. 

Si o E~pirito Santo tem no orçamento au
xilio, si o quer e o pede creio poder assegu
rar que não duvidará tambem dar á União 
sempre que careça desse auxilio; o que não 
consentira, o que não quer é que lhe tirem 
o que é seu contra a sua vontade. 

O meu estado tem na sua administração 
um moço distinctissimo, um cirl::1:1ão cheio de 
patriotismo e bem orientado, nenhum estado 
tem cidadão mais digno; nenhum adminis
trador o excederá no amor ao trabalho, á or
dem, á liberdade e severa obediencia á lei. 

EUe sabel'á cumprir o seu dever; elle saberá 
fazer valer; por meio de representação, o 
direito do estado, elle obterá, por meio de 
representação, aquillo que infelizmente 
não pude conseguir com o mQU esforço. 
Assim já aconteceu em outra occasião. 

Luctei aqui pela caducidade de um contracto 
com garantia de juros addicionaes para uma 
estrada de ferro, Sapucahy e só foi decretada 
essa caducidade em virtude de representação 
do presidente do estado. 

Sr. presidente, voto contra 0 art. l° do 
projecto, fazendo votos para que os estados 
possam go;:ar os beneficios concedidos pela 
Constituição, para que elles não se encontrem 
deante de serias difficuldades e confiictos que 
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. .naturalmente advirão desde que seus pre
sidentes ou governadores ti verem exacta 
comprehensão dos seus deveres e com inde
pendencia souberem repellir a invasão da 
União naquillo que é de competencia dos 
esta.dos. 

O Senado me desculpará estas ligeiras con
siderações. (Muito bem.) 

O Sr. Joaquilll MUlatinho vem 
apresentar algumas emendas ao projecto em 
discussão e pede ao Senarto alguns momentos 
de attenção para juslifical-as. 

Confessa que ficou admirado quando viu 
este projecto atravessar incolume na Camara 
dos Srs. Deputados, confessa que a sua sur
preza subiu de ponto quando viu que este 
mesmo projecto mereceu parecer favoravel 

. das duas commissões do Senado, a de consti· 
tuição e poderes e a de finanças ! 

Quando se considera, que o projecto foi 
lido no Sena'10 no rlia 23, e que logo no dia 
25 foi apresentado o parecer das duas com
missões, verifica·se que a exiguidade do tem
po, a par, naturalmente, de outros affazeres 
que pezavam sobre estas commissões, não per
mittiu que ellas fizessem um esturl.o profuw10, 
detalha 10, completo, a respeito do assumpto. 

Não se trata, pensa o ora,lor, na presente 
lei, de crear rUreitonovo; não se tl'ata ,te dis
tribuir terras á União e aos estados; trata-se 
simplesm"nte de nefinir de modo claro e po
sitivo, já que não, acharam definição clara e 
positiva na Constituição; trata-se de deter
minar os rlireitos que estão firmados na lei 
constitucional. 

A nossa esphera, portanto, diz o orador, 
acha-se limitada, como em outros casos, e 

.não se pó'1e le~islar sinão circumscrevendo-se 
o Senado a esta esphera traçada pela lei con
stitucional. 

O Senado conhece esse artigo da "Constitui
ção, mas, não obstante. vae lei-o, afim de 
poder discutir em suas diversas partes este 
projecto. 

A lei constitucional diz, no art. 64, o se
guinte (lê) : 

« Pertencem aos estados as minas e terras 
devolutas situa'1as nos seus respect!vos terri
torios, cabendo á União sómente a porção do 
territorio que for indispensavel para a (lefesa 
das fronteiras, fortificações, construcções mi
litares e estradas d~ ferro federaes. » 

Para definir e determinar os direitos fir
mados nesse artigo da Constituição, o Senado 
póde usar de dous processos differentes : ou o 
processo ampliativo, ou o processo restri
ctivo. 

Na processo ampliativo póde-se dar á União 
a faculdade de apropriar-se em qualquer 
. tem po, em q ualq uer zona do ter ri torio nacio
. ~~ da porção de terras necessaria para os 

fins que se acham determinados nesse ar
tigo. 

No processo restrictivo póde-se determinar 
qual a zona, qual a porção ne territorio 
brazileiro em que a União póde firmar esse 
direito, do qual elIa pó'le apropriar-se em 
certa porção, para realisar estas outras de 
construcções e de fortificações de colonias 
militares de que falia o artigo. 

Parece que, desde que as terras foram 
tambem concedidas aos estados, o Senado 
deve adoptar sempre o processo ampliativo, 
isto é, dar á União os meios precisos, sobre
turl.o quando deste processo não resulte pre
juizo para os estados. Entretanto, o autor do 
projecto lançou mão do processo ampliativo 
quando trata desta parte que diz respeito á 
construcção de fortificações, de colonias mili
tares e de estraoas de ferro, clispondo no 
art. 3° o sE'guinte (lê): 

«A t ido o tempo pOllerá o governo da 
União apropriar-se de qualquer porção de 
terras devolutas existentes, para tortificações 
(~ construcr;õe,; militares, precedf'ndo aviso ao 
governo do respectivo estado, salvo ocrasião 
de guerra ou outro motivo que torne urgente 
a necessi'1a,le immediata da construcção ou 
forti ficação. » 

Vê o Senado que neste art. 3° o autor do 
projf\cto lançou mão do processo ampliativo, 
dando á União a faculd"de de escolller, em 
qualq uer tempo, em qualquer zona, territo
rio necessario para OS3as obras. 

Por uma incongruencia ou falta de logica, 
que o orador não póde explicar, o autor do 
projocto, quando trata da conslrucção de 
colonias militares, que são consideradas como 
meios (le defesa nacional, em vez de lançar 
mão elo proceBBo ampliativo,lama mão "e ou
tro -que a União não póde ter a liberdade de 
e~colha ; isto é, não póde estabelecer colonias 
militares fóra desta zona limitada. 

Ora, pel'gunta, haverá alguma vantagem 
para a União ou para os estado~, ou mesmo 
estará o projecto rte accordo com a disposição 
constitucional, adoptando o processo respe
ctivo? Parece que não_ 

Para a. União a liberdade é muito maior, 
,1esde que se lhe dê a faculdade de pscolher 
em qualquer ponto, no processo restrictivo. 

E' assim que diz o art. 2° (lê) : 
« Ficam desde já reservadas para a União, 

de conformidade com o m 'smo artigo, todas 
as terras devolutas situadas nas linhas fron
teiras do paiz, em uma facha de 66 kilo
metros. » 

Vê o Senado que neste artigo, em logar de 
se adoptar o processo ampliativo, em vez de 
se determinar que a União poc1erá em qual
quer tempo apropriar-se d8 certa porção de 
territorio para fundar suas colonias militares, 
como faz em relação ás outras construcções,ao 
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contrario, determina. desde já qual é a zona 
do territorio brazileiro })ara o estabelecimento 
das colonias militares. 

O Senat'lo comprehen(le perfeitamente, diz o 
orador, que em muitos pontos da nossa zona, 
límitrophes com o estrangeiro, não se póde 
dentro de !O leguas ct-nstruir colonias mili
tares, porque é uma vasta extensão de pan
tal'lOS, e é muito po~sivel e mesmo muito 
provavel que esses pontos estrategicos não 
estejam inclui(10s na zona de !O leguas que se 
pretendi; dar á União. Por conseguinte, ficará 
ao União com o seu direito re"tricto relati va
mente á escJJlha dos logares mais convenientes 
para a construcção de suas colonias mili
tares. 

Relativamente aos estados,o prejuizo aim1a 
é maior. 

Pergunta o orador aos honrados senadores, 
representantes de estados que se acham a este 
respeito em condições semelhantes ao de Matto 
Grosso, desta zona rica, cujos productos, du
rante muito tempo ainda devem fornecer a 
unica base de suas rendas, Que interesse lhes 
póde ad vir des,a disposição r 

Com effeito, tem-se ao norte a zona da bor
racha, na facha situada nos limites de Matto 
Grosso com a Bolívia. Tem-se depois a zona 
da. ipecacuanha, colIocada na região da fron· 
teira com a propria Bolívia, tem-se a zona da 
herva-matte nas mesmas condições e tambem 
abrangendo a parte confinante com a Repu
blica do Paraguay. De modo que de todos 
esses territorios, que, como diss6, fornecem 
quasi que exclusivamente a base da rQnda do 
estado, ficará elle privado, com maior pre
juiso para a União, dando-se essa interpreta
ção restricta, do que se ptocurando interpretar 
a lei constitucional de modo aínpliati vo. 

Ainda mais, não crê que nenhum senador 
possa suppor que a União vá fundar colonias 
milltares ao longo de todas as fronteiras do 
Brazil. Seria isso manifestamente impossivel. 
Como disse ha pouco, gr,lllde parte dos terre
nos dessas zonas é pantanosa, e, portanto, 
não se poderá estabelecer ahi colonia alguma. 
Entrf'tanto, ficarão completamente iuuteis 
quer para os estados, quer para a União. Esta 
não poderá estabelecer a~ cOlonias, as con
strucçães militares, que, nos termos do artigo 
da Constituição, forem indispensaveis para a 
defesa das fronteiras, por não ser o terreno 
adt'quado a esse fim; os estados ficarão pri
va.dos desta zona, que pertence á União, que 
sobre ella tem o direito de posse. • 

Mas, pergunta. ainda, esta posse é consti
tucional1 Ninguem poderá responder. A lei 
con~titucional dá á União o direito de apro
priar-se destas zonas, destinando-as, porém, 
a. um fim especial. ' 

Suppõe o orador que, desde que a União 
nã,() realisar e8te fim especial, isto é, desde 

que não possa construir colonias militares 
nem fortificações alli, desde que não póde 
aproveilar com vantagem essa parte do terri
torio nacional, essa posse é anti-constitucio
nal. 

Mas, o argumento principal não é este. 
E' possivel que, por uma disposição restri

ctiva relativamente a terras devolutas, se 
procure firmar um principio que foi rejeitado 
pela Assembléa Constituinte 1 Ha alguem que 
affirme que o principio consagrado nesta lei 
e que foi apresentado na Constituinte, para 
tazer parte da lei constitucional, não foi re
pellido por aquella, assembléa por occasião de 
confeccionar-se a disposição relativa a esta 
materia 1 Não se recorda o Senado de que se 
acha incluido nesta lei um principio que não 
foi acceito na Constituinte 1 e póde-se por ven
tura admittir em uma lei ordinaria preceito 
recusa.do pela Assembléa Constituinte ~ 
Certam~nte que não_ 
O Senado lembra-se de que o governo pro

visorio apresentou á Assembléa Constituinte 
um projecto para servir de base a discus
são. 

Neste projecto as terras devolutas ficavam 
pertencenrlo a União; a Federação, porém, 
devia ceder aos estados uma certa porção. 

O Senado lembra-se tambem de que houv~ 
a celebre com missão dos 21, encarregada de 
receber as emendas e proceder a uma se
lecção ou escolha dellas, acceitando as que 
achasse justas e convenientes. 

O Senado r~corda-se tambem de que essa 
commissão gosava de um grande prestigio 
Ra Assembléa Constituinte, Pois bem, eUa. 
apresentou a seguinte emenda (lê): 

«Pertencem aos estados as terras rlevolu
tas situadas nos seus respectivos territorios, 
cabendo á União só mente as que existem nas 
fronteiras dentro de uma zona de cinco le
guas e as que forem necessarias para a con
strucção de estradas de ferro federaes.» 

Invoca o testemunho de todos aquelles que 
fizeram parte da commissão e que teem assento 
no Senado, os Srs. Joaquim Catunda, Ubal
dino do Amaral, Lapér, Amaro Cavalcante e 
outros. Crê que o que está expondo não póde 
ser contestado. 

,Por consequencia, foi apresentada na As
sem bléa Constituinte, pela commissão dos 21 
essa emenda,dando á União apenas uma certa 
zona ou uma certa facha do territorio conti
guo ás fronteiras; exactamente "que está 
reproduzido no art. 2° da lei ordinaria. 

Mas, o Sr. Nina Ribeiro, argumentando jus
tamente como o orador está argumentando. 
considerando que,longe de ser favoravel, essa. 
idêa era prej udicial aos interesses dos estados 
e aos da propria União, combat!'u a emenda. 
da com missão e apresentou esta outra (lê) : 

« São de propriedade dos estados as terras 
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. naturalmente advirão desde que seus pre
sidentes ou governadores ti verem exacta 
comprehensão dos seus deveres e com inde
pendencia souberem repellir a invasão da 
União naquillo que é de competencia dos 
esta.dos. 

O Senado me desculpará estas ligeiras con
siderações. (Muito bem.) 

o Sr. JoaquiUl Murtinho vem 
apresentar algumas emendas ao projecto em 
discussão e pede ao Senarlo alguns momentos 
de attenção para justificai-as. 

Confessa que ficou admirado quando viu 
este projecto atravessar incolume na Camara 
dos Srs. Deputados, confessa que a sua sur
preza subiu de ponto quando viu que este 
mesmo projecto mereceu parecer favoravel 

· das duas commissões do Sen:ldo, a de consti· 
tuição e poderes e a de finanças ! 

Quando se considera, que o projecto foi 
lido no Sena'lo no (lia 23, e que logo no dia 

-25 foi apresentado o parecer das duas com
missões, verifica-se que a exiguidade do tem
po, a par, naturalmente, de outros affazeres 
que pezavam sobre estas commissões, não per-

· mittiu que ellas fi7.e8sem um esturl.o profunlo, 
detalha'lo, completo, a respeito do assurnpto. 

Não se trata, pensa o ora,lor, na presente 
lei, de crear rlireito novo; não se trata (le dis
tribuir terras á União e aos estados; trata-se 
simplesmpnte de (lefinir de modo claro e po
sitivo, já que não acharam definição clara e 
positiva na Constituição: trata-se de deter
minar os (Ureitos que estão firmados na lei 
constitucional. 

A nossa esphcra, portanto, diz o orador, 
acha-se limitada, como em outros casos, e 

-não se pó'le legislar sinão circumscrevendo-se 
o Senado a esta eilpllera traçada pela lei con
stitucional. 

O Senado conhece esse artigo da "Constitui
ção, mas, não obstante. vae leI-o, afim de 
poder discutir em suas diversas partes este 
projecto. 

A lei constitucional diz, no art. 64, o se
guinte (lê) : 

« Pertencem aos estados as minas e terras 
devolutas situa,las nos seus respectivos terri
torios, cabendo á União sómente a. porção do 
territorio que fór indispensavel para a ,lefesa 
das fronteiras, fortificações, construcções mi
litares e estradas dl3 ferro federaes. » 

Para clefinir e determinar os direitos fir
mados nesse artigo ela Constituição, o Senado 
póde usar de dous processos differentes : ou o 
processo ampliativo, ou o processo restri
ctivo. 

Na processo ampliativo póde-se dar á União 
a faculdade de apropriar-se em qualquer 
.tempo, em qualquer zona do territorio nacio-
· ~l. da porção de terras necessaria para os 

fins que se acham determinados nesse ar
tigo. 

No processo restrictivo póde-se determinar 
qual a zona, qual a porção ele territorio 
brazileiro em que a União póde firmar esse 
direito, do qual ella pÓ'le apropriar-se em 
certa porção, para realisar estas outras de 
construcções e de fortificações de colonias 
militares de que faUa o artigo. 

Parece que, desde que as terras foram 
tambem concedidas aos estados, o Senado 
deve adoptar sempre o processo ampliativo. 
isto é, dar á União os meios precisos, sobre
tuilo quando deste processo não resulte pre
juizo para os estados. Entretanto. o autor (10 
projecto lançou mão do processo ampliativo 
quando trata desta parte que diz respeito á 
construcção de fortificações, de colonias mili
tares e de estrarlas de ferro, (lispondo no 
art. 3° o seguinte (lê): 

« A bdo o tempo po r1 erá o governo da 
União apropriar-se de qualquer porção de 
terras devolutas existentes, para fortificações 
(~ construcr;õe:; militares, precedrndo aviso ao 
governo do respectivo estado, salvo ocrasião 
de guel'ra ou outro motivo que torne urgente 
a necessi'1a,le immediata da construcção ou 
fortificação. » 

Vê o Senado que neste art. 3° o autor do 
yrojllcto lançou mão do processo ampliativo, 
dando á União a. faculdilde de escoliJer, em 
qualquer tempo, em qualquer zona, territo
rio necessario para os~as obras. 

Por uma incongruencia ou falta de logica, 
que o orador não póde explicar, o autor do 
prQjecto, quando trata da construcção de 
colonias militares, que s50 consideradas como 
meios (le clefesa nacional, em vez de lançar 
mão do processo ampliativo,lança mão "e ou
tro -que a União não póde ter aliberdadede 
e~colha ; isto é, não póde estabelecer colonias 
militares fóra desta zona limitada. 

Ora, pergunta, haverá alguma vantagem 
para a União ou para os estados, ou mesmo 
estará o projecto (le accordo com a disposição 
constitucional, adoptando o processo respe
cU vo? Parece que não. 

Para a União a liberdade é muito maior, 
r1esde que se lhe dê a faculdade de pscolher 
em qualquer ponto, no processo restrictivo. 

E' assim que cUz o art. 2° (lê) : 
« Ficam desdejá reservadas para a. União, 

de conformidade com o m 'smo artigo, todas 
as terras devolutas situadas nas linhas fron
teiras do paiz, em uma facha de 66 kilo
metros. » 

Vê o Senado que neste artigo, em logar de 
se adoptar o processo ampliativo, em vez de 
se determinar que a União po'lerá em qual
quer tempo apropriar-se dlt certa porção de 
territorio para fundar suas colonias militares, 
como faz em relação ás outras construcções,ao 
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contrario, determina desde já qual é a zona 
do territorio brazileiro }Iara o estabelecimento 
das colonias militares. 

O Senai10 comprehenrle perfeitamente, diz o 
orador, que em muitos pontos da nossa: zona, 
limitrophes com o estrangeiro, não se póde 
dentro de 10 leguas c\:'nstruir colonias mili
tares, porque é uma vasta extensão ,1e pan
taI'lOS, e é muito possivel e mesmo muito 
provavel que esses pontos estrategicos não 
estejam incluirlos na zona de 10 leguas que se 
pretende dar á União. Por conseguinte, ficará 
a União com o seu direito re,tricto relati va
mente à escolha dos logares mais convenientes 
para a construcção de suas colonias mili
tares. 

Relati vamente aos estados, o prejuizo aim1a 
é maior. 

Pergunta o orador aos honrados senadores. 
representantes de estados que se acham a este 
respeito em condições semelhantes ao de Matto 
Grosso, desta zona rica, cujos productos, du
rante muito tempo ainda devem fornecer a 
unica base de suas rendas, Que interesse lhes 
póde ad vir des,a disposição r 

Com eifeito, tem-se ao norte a zona da bor
racha, na facha situada nos limites de Matto 
Grosso com a Bolivia. Tem-se depois a zona 
da. ipecacuanha, collocada na região da fron
teira com apropria Bolivia, tem-se a zona da 
herva-matte nas mesmas condições e tambem 
abrangendo a parte confinante com a Repu
blica do Paraguay. De modo que de todos 
esses territorios, que, como diss"" fornecem 
quasi que exclusivamente a base da renda do 
estado, ficará eUe privado, com maior pre
juiso para a União, dando-se essa interpreta
ção restricta, do que se procurando interpretar 
a lei constitucional de modo aínpliati vo. 

Ainda mais, não crê que nenhum senador 
possa suppor que a União vá fundar colonias 
milltares ao longo de todas as fronteiras do 
Brazil. Seria isso manifestamente impossivel. 
Como disse ha pouco, gr,mde parte dos terre
n08 dessas zonas é pantanosa, e, portanto, 
não se poderá estabelecer ahi colonia alguma. 
Entrt'tanto, ficarão completamente inuteis 
quer l'lara os estados, quer para a União. Esta 
não poderá estabelecer as colonias, as con
strucções militares, que, nos termos do artigo 
da Constituição, forem indispensaveis para a 
defesa das fronteiras, por não ser o terreno 
aMquado a. esse fim; os estados ficarão pri
va.dos desta zona, que pertence á União, que 
sobre eUa tem o direito de posse. • 

Mas, pergunta ainda, esta posse é consti
tucional? Ninguem poderá responder. A lei 
con,titucional dá á União o direito de apro
priar-se destas zonas, destinando-as, porém, 
a um fim especial. . 

Suppõe o orador que, desde que a União 
não realisar e<lte fim especial, isto é, desde 

que não possa construir colonias militlJres 
nem fortificações alli, desde que não póde 
aproveitar com vantagem essa parte do terri· 
torio nacional, essa posse é anti-constitucio
nal. 

Mas, o argumento principal não é este. 
E' possivel que, por uma disposição restri

ctiva relativamente a terras devolutas, se 
procure firmar um pl'incipio que foi rejeitado 
pela Assembléa Constituinte? Ha alguem que 
afflrme que o principio consagrarl.o nesta lei 
e que foi apresentado na Constituinte, para 
tazer parte da lei constitucional, não foi re
pellido por aquella assembléa por occasião de 
confeccionar-se a disposição relativa a esta 
materia? Não se recorda o Senado de que se 
acha incluido nesta lei um principio que não 
rói acceito na Constituinte? e póde-se por ven
tura admittir em uma lei ordinaria preceito 
recusa.do pela Assembléa Constituinte ~ 

Certamente que não. 
O Senado lembra-se de que o governo pro

visorio apresentou á Assembléa Constituinte 
um projecto para servir de base a discus
são. 

Neste projecto as terras devolutas ficavam 
pertencenrlo a União; a Federação, porém, 
devia ceder aos estados uma certa porção. 

O Senado lembra-se tambem de que houve 
a celebre corri missão dos 21, encarregada de 
receber as emendas e proceder a uma se
lecção ou escolha deUas, acceitando as que 
achasse justas e convenientes. 

O Senado rI/corda-se tambem de que essa 
(,Dmmissão gosava de um grande prestigio 
Ila Assembléa Constituinte. Pois bem, eUa 
apresentou a seguinte emenda (lê): 

« Pertencem aos estados as terras rlevQlu
tas situadas nos seus respectivos territorios, 
cabendo á União sómente as que existem nas 
fronteiras dentro de uma zona de cinco le
guas e as que forem necessarias para a con
strucção de estradas de ferro federaes.» 

Invoca o testemunho de todos aquelles que 
fizeram parte da commissão e que teem assento 
no Senado, os Srs. Joaquim Catunda, Ubal
clino do Amaral, Lapér, Amaro Cavalcante e 
outros. Crê que o que está expondo não póde 
ser contestado. 

Por consequencia, foi apresentada na As
sembléa Constituinte, pela commissão dos 21 
essa emenda,dando á U rlÍão apenas uma certa 
zona ou uma certa facha do territorio contí
guo ás fronteiras; exactamente (\ que está. 
reproduzido no art. 2° da lei ordinaria. 

Mas, o Sr. Nina. Ribeiro, ar'gumentando jus
tamente como o orador está. argumentando, 
considerando que,longe de ser favoravel, essa. 
idêa era prejudicial aos interesses dos estados 
e aos da propria União, combatpu a emenda. 
da com missão e apresentou esta outra (lê) : 

« São de propriedade dos estados as terras 
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devolutas situadas dentro dos seus resp
ectivos limites, cabendo á União wmente as 
Que forem necessarias para os serviços fe
deraes». 

Dava, por conseguinte,uma grande latitude 
ás palavras serviços (ederaes e á União a fa
culdade de escolher terrenos em qualquer 
parte do territorio brasileiro. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Apoiado; isto é o 
que devia ser. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO- Como, porém; 
nesta emenda não se faUa va em minas. não se 
tratava de legislar a respeito das minas, os 
Srs. Antão de Faria e Moniz Freire, que é 
hQje governador do Espirito Santo,offereceram 
esta outra emenda (lê) : 

-«As minas e as terras devolutas são do do
minio dos estados, sem prejuizo dos direitos 
da União e toda a porção de territorio que 
p1'ecisar para a defesa dos fronteiras, para 
fortificações, construcções em geral, para 
qualquer serviço publico que ('ependa di
récta e exclusivamente de sua autoridili'e. » 

Vê o Senado que esta emenda era mais ou 
menos mesmo que a outra; a r'iff('rença era 
unicamente incluir-se as minas e e~peeificar 
alguns dos serviços. A (10 Sr. Nina Ribeiro fal
lava apenas em serviços federaes geralmente, 
a dos Srs. Antão de Faria e Moniz Freire 
especificava alguns desses serviços, como con
strucções militares, etc., mas, referindo-se 
com essa latitude a todos os serviços publicos 
que dependem da l'nHio, incluia ou autori
sava todos os serviços federaes. 

Esta emenda passou em I a discussão e na 
2" o Sr Castilhos apl'fsrntou esta outra emen
dã, que é mais restrictiva, e que ó exacta
mente a que forma. a disposição que se acha 
no Constituição (lé): 

-«Pertencem aos estados ~s minas e terras 
devolutas situaàas nos seus respecti vos tf'rri
torios. cabendo á União sómE:llte a porção do 
territorio que for indisJlensavel pn,ra ;L dpfesa 
da fronteira, para fOI tificação, com-trucções 
militares e estradas de ferro feàeraes. » 

De modo que supprimiu as palavras servi
ços (ederaes, dando á Uuião as tHras que 
devessem ser applicadas a serviços espfciaes, 
designados no proprio texto constitncionnJ. 

Ora, pergunta o orador, seria um afto per
feitamente constitucional o de incluir (m lima 
lei ordinar a uma idáa que foi rejpitada 
pela Assem bléa Constituinte, principalmente 
quando l'sta idéa. como mostrou ha pouco, 
nada aproveita á União e nada aproveita aos 
estados ~ 

Foi por isso que o orador atrevfu-se a 
apresmtar ao Sma<to emendas que crê serão 
acceitas. tendo se em vista a observação que 
aea.bade fazer. 

Como o Senado sabe, está a Uniã.o no seu 
direito de fundar colonias militares. Sómente 
este direito, com o qual está rigorommente 
de accordo uma de suas emendas, fica mais 
lato; a União poderá construir colonias mili
tares não só nesta facha que se lhe dava, como 
em qualquer outro ponto do territorio brazi
leiro. que for conveniente pal'a o fim da con
strucção. 

Crê que suas emendas attendem não só aos 
interesses da União e ampliam o seu direito, 
como attendem aos interesses dos estados e 
não infringem a Constituição, como o faz o 
art. 2" do projecto. 

São estas as considerações que tem de apre
~entar ao Senado. 

Veem á mesa as seguintes 

Emendas 

Supprima-se O art. 2° e seu paragrapllo 
unico. 

A o art. 3" accrescen te-se: -e colonias-de
pois da palavra-construcções. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.
Joaquim Jlful'tinho. 

Ficam sobre a Jllesa para serem opportuna
mente tomadas em consir'eração. 

o Sr. Francisco Machado
Sr. presidente, como relator do pal'ecer em 
(liseussiio, tenho o dever <te dar a razão delle, 
dever que tanto mais se me impõe, ql!anto os 
argumentos aprfsentado8 pelos dous :-enadores 
que me precederam na tribuna não me pare
(em plausiveis. 

Os motivos que trouxeram á tribuna o 
nobre senador pflo Espirito Santo, elIe o de
clarou, não tinham outro fim sinão levaI-o a 
most.rar-se magoado por não ter sielo eIle 
ol'ador ;Jtt.enclido na sua reclam,lç'iío ao go
verno, relativamente aos avisos pelos quaes 
proeuráfil intrometter-se nesta qUf'stão de 
terras, contra os preceitos constitucionaes. 

Si esses motivos podem produzit' alguma 
cousa de util. é. certamente. mostrar a neces
si"a"e da próposiçã.o, que ;rit melhor firmar 
competenclae excluir a interferencla indebita 
do govfTno nessa questão de terras, q' e se 
acha claramente definida no art. 64 da Con-
stituição. . 

A prova de que este artiç-o, appzar, <te toda 
a sua clareziI, ],ão exdue interpretações inde
vidas. na opinião do nobre senanor pelo Espi
rito Santo, fstá nas disposiç~s do proprio 
aviso a que S. Ex. se referiu. 

E' v(-rdacle que o art. 64 é claro; mas a 
clareza delle não inhibe o Congresso de legis
lar so bl'e e11e. desde que o não cont.rarie; 
mas, ao envez disso, use do seu direito para 
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-confirmar o precei to consti tucional precisando, 
quanto po~sivel, os direitos da União e o~dos 
:Estados. 

E' isso que vem fazer a proposição. 
E, se ella tem coutra si, neste caso, alguma 

~ousa, é o de ser até certo ponto ociosa, repe
tfndo as disposições cOllstitucionaes naquillo 
·que elta é essencialmente clara e não póde 
supportar duas interpretações. 

Mas o que é ocioso não é o que devemos 
·excluir dos nossos trabalhos, que tem pl'inci
palmente por fim este objedo :- defender a 
·Constitui(.,ão contra os atnques offencivos a 
,ella-; ma" entendo que na prop"sição na ria 
·existe que seja in Censo ao artigo da Consti
tuição. 

O artigo, como vou expqr ao Senado, deter
mina que as posses das terras devolutas per
tencerão ao· Estados (esta é a disposição prin
eipal e absoluta delte), cabendo á União 
'sómente a por(;ão do territorio que fôr indis
pensavel para a defesa das fronteiras, forti
ficações, etc. 

Por minha vez leio isto "para firmar a 
'significal,'ão q 11e (lei e continúo a dar, não 
obstante as reflexões feitas pejos nobres sena
dores que me precederam. Da leitura desta 
-disposição vejo que os aI>gumentos apresen
tados CLJntra a proposição pelo illustre sena
dor por Matto Gr(J~so não me pareceram con
vincentes, e vou dar a razão: 

.Diz S. Ex .. em primeiro logar, que deter
minar uma facha ou zona nas fronteiras dos 
Estados antecipadamente, como propriedade 
·da Uniiío, é restringir-lhes o dirüto; tanto 
mais quanto estas zonas não poderão ser 
aproveitlda., visto como são em grandeparte 
occupadas por pantanos ou tel'rrenos ina
provcitaveis. Eu entendo o contrario. 

A Opilli~) de S. Ex. seria justificavel si, 
além de~ta~ terras, a União não ti vesse outras, 
si ella não tivesse o (lireito de tomar para si 
em qualquer outra parte do territorio na
cional a porção que lhe fosse necessaria para 
serviços federaes, nos termos do citado art. 64. 

O SR. JOAQU:J\I MURTINHO - Para colonias, 
não póde. 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Onde a restric
ção 1 

O SR . .JOAQUIM MURTINHo-Aqui no art. 3', 
se diz para fortificações e colonias militares; 
mais nada. Quanto ás colonias militares ja 
está regula 'o no art. 2". 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Póde escolher 
qualquar outro; llJas, é preciso notar que 
para colonias militares só póde ser o terreno 
que respeita ás fachas. 

Supponha V. Ex. que não se especificasse 
o logar ou o ponto onde deve se estabelecer 
as colonias militares; que aconteceria 1 

O SR. JOAQUIM MUItTINHO-A União podia; 
fundar colonias na facha ou fóra delta. "" 

O SR. FRANCISCO' MACHADO-Não poderia, 
pois que o art. 64 não falla nellas, nem as .. 
comprehende, sinão nas expressões-indis
pensa vel á defesa das fronteiras. 

O SR. JOLQUIM MURTINHo-Para defesa. 
O SR. FRANCISCO MACHADo-Exactamente, 

e nesse sentido a União póde dar á facha o 
destino que entender. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO-A União é que. 
não pôde fazer isto. 

SR. FRANCISCO l\IACHADO-A União póde 
aproveitai-a para o fim que a Constituição a 
destina, isto é, para a defeza das fronteiras. 
Então V· Ex. admite que possa ella ter a' 
seu cargo a defes~" das fronteiras e não fazer' 
dellas o uso que mais appropriado seja a essa 
fim? 

Entendo que está no direito da União. 
fazer da facha, que lhe dá a proposição, de 
accordo com a Constituição, o que entender a 
bem da defesa das fronteiras: pôde fazer co
lonias militares, fortifica\:ões e o que quizer. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO- O que digo é 
que a União pôde ter um direito mais am
plo para construir nesta zona como em qual· 
quer outra. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Não ha 
duvida, neste ponto estou com V. Ex. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO - Mas, a lei 
não falIa nisto. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Então V. Ex. 
Ilade concordar commigo, que sem esta dis
posi<;ão ella nã.o tem o direito de estaçelecer 
esta., colonias em parte nenhuma desde que 
a Constituiçuo não fala nellas. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO MACHADO - Não estou 

" iscutindo por emquanto a emenda de V. Ex.; 
e?tou argumentando com a proposição da 
Camara. 

O SR. JOAQUIM MURTINlIO - Estou de 
accordo. 

O SR. FRANCISCO MACHADo-Apenas destina
se a coloni:l~ militares como precisa a propo
sição a facha existente nas fronteiras. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Mà"s V_Ex. 
para apresentai-a, teve de tomar a base de 
que a propo.:ição era inconstitucional, pelo 

esco- facto .de tomar uma tacha nas fronteiras com O SR .. JOAQUIM MURTINHo-E póde-se 
lher, além tlestes, mais outros pontos 1 i fim determinado. 
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.SR. PRESIDEETE- Observo aos nobres se
n!!4'll'es que a emenda ainda não está em dis
c~ao. 

O SR. FRANCISCO MACHADO- Eu estava 
respondendo ao nobre Senador por Matto 
Grosso, na persuasão de que podia tratar da 
proposição toda, como fez o illustrado collega 
em seu discuaso, occupando-se de todos os 
artigos della. 

Mas, Tamos adiante. 
O- artigo diz que sómente pertence á União 

a porção de terreno que for indispensavel 
pa.ra defesa das fronteiras. 

Ora. querer entender que nestas pa..lavras
defesa das fronteiras-só se comprehende for
tificações e construcções militares. é, a meu 
Ter, restringir o preceito constitucional, de 
modo a tolher a União ainda mais o uso de um 
direito que importa ao mesmo tempo no cum
primento de um dever. 

Entendo eu que, fortificações. construcções 
militares e meios de defesa das fronteiras, 
são COusas completamente differentes, e que. 
tm:l,to a União póde tomar terrenos sob o ti
tulo de defesa das frontéiras, como póde to
mal-os onde lhe aproveI', para fortificações e 
'construcções mili tares . 

::;ão proposições que dizem cousas differen· 
tes, e cada uma exprime o fim para que são 
tomadas as terras. 

Ora, para que são tomldas as terras? 
São tomadas para defesa das fronteiras, 

plt~ fortificações e construcções militares. 
.Portanto. na questão da defesa das fron

teiras é que está a União com o direito a uma 
certa facha de terra que o projecto declara 
ser da extensão de 66 kilometros. 

-Por isso, di~se : si esta é a verdadeira inter
pretaçãJ do artigo, depois da União tomar 
e~facha,na extensão que lhe quizerem dar, 
maior oumenor, eUa só poderá empregaI-a 
neste fim, não em outro, isto é, no fim de de
fesa das fronteiras e do modo que melhor lhe 
a.prouver. 

Esta é que deve ser, e para mim é, ares
tricção a que estão sujeitas as expressões in
dispensaveis para as defesa das fronteiras. 

Quanto á facha, e a extensão deUa, e pro
ject() nada mais fez, a meu ver. do que repro
duzir uma disposição de lei do antigo Imperio, 
da. lei n. 601 -de 1850, que autorisava o go
Terno a dispor da~ terras devolutas, cedendo
as a titulo de venda, menos nas fronteiras, 
em uma zona de 10 leguas .... 

'0 SR. JOAQUIM MURTINHo-E esta idéa não 
foi defendida na constituinte ~ 

'0 SR. FRANCISCO MACHADO - Chegarei lá . 
•. . em uma zona de 10 leguas, sendo nella 

çedido terrenos gratuitamente. 
"I:' expressão àa lei de 1850. 

E a idéa desta zona de 10 leguas, foi exa
ctamentea que aproveitou o auctor do pro
jecto, determinando a zona de 66 kilome
tros. 

Quanto a objecção feita relativamente á 
demarcação desta zona, pelo nobre senador 
pelo Matto Grosso, não me par,'ce eUa proce
dente; creio que S. Ex. não está hem orien
tado neste ponto. permitta·me dizel·o. porque 
a constituinte não rejeitou a idéa da facha, 
nem deu·lhe a extensão, como não devia 
dal-a. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO MACHADO - Ficou ao 

Congresso, ao governo o estabelecei-a em lei 
ordinaria. 

Pergunto eu, desc1e que a constituição pre
ceitua que só deve ser tomado o terreno in
dispensavel, quem é o juiz dessa indispensa
bilidade? 

P,~rece que devia ser o Congresso; quando, 
de accordo com o governo, não estfLbelecesse 
a zona determina~a por lei ordinaria, ilevia 
11eclarar '1 quem c;;lmpet.ia determinai-a., quem 
o juiz da indispensabilidade destes terrenos 
que tivessem de ser tomados para o serviço 
da União. Isto era necessal'Ío. 

JávêV. Ex. porque acommissão (10621, 
tendo admittido a extensão de cineo leguas 
para a zona, metade do que se pede no projecto, 
entretanto a Constituinte rejeitou-a. 

Parece· me que foi exactamente por isto, 
porque não devia precisar o numero, não que
rendo se arrogar o direito de julgar das ne
cessidades da União. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO - Quem julga 
agora? 

O SR. FRANCISCO MACHADO - O governo, de 
accorrlo com o Congresso. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO - Mas esta deve 
ser uma das disposições mais permanentes 
da legislação. 

O SR. FRANCISCO MACHADO - Certamente; 
mas depois de averiguadas as cOll'1ições que 
nevem determinaI-a, como se di\, relativa
meRte ás outras necessidades, que não se li-
mitam sómente á facha. . 

O SR. JOAQUIM MURTINHO- Outras neces
sidades, que são variaveis. 
~ SR. FRANCISCO MACHADO- Então, já vê 

V. Ex. que é preciso não determinai-as pre. 
viamente. 

O SR. MURTINHO- Mas V. Ex. sustenta0 
principio de que esta necessidade é inva.
riavel1 

O SR. FRANOlSCO MACHADO- Nã.o dígo isto; 
mas, si fôr vario.vel1 é mais facil alterai-a em. 
uma lei ordinaria, ao que na constituição ;·e, 
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si não o fôr, preciso se faz, por isso mesmo, 
q1Je não seja provida de remedio sinão depois 
de grande ponderação. 

O SR. CoELHO RODRIGUES- A propriedade 
não é creação rla lei ci vil; ella apenas a re
conhece e garante; não póde supprimil-a. 

O SR. FRANCISCO MACHADO- E' exacta
mente o que fez a Constituição; elta garante 
a propriedade dos terrenos devolutos aos 
Estados dentro dos seus respectivos territorios, 
dando á União direito sómente aos terrenos 
de que tiver necesúdade, como no caso ver
tente, da facha que o projl3Cto determina 
para defesa das fronteiras. 

O SR. COELHO RODRIGUES- Mas é preciso 
determinar esta zona de propriedade, para 
evitar as questões. 

O SR. FR\NCISCO MACHADO- E' exacta
mente o que quero com o projecto que defendo. 

O projecto determina esta facha, sem ferir o 
governo no direito de reclamar, quando tiver 
necessi1ade de terrenos para os fins declarados 
no art. 64. 

O SR. JOAQuwMURTINHO dá um aparte. 
O SR. FRANQISCO MACHADO- O governo 

póde fazer nas fronteiras tudo que fôr neces· 
sario para defes.' dellas; a proposição deter· 
mina o terreno, a facha dentro da qual elle 
deve agir livremente, 

O SR. JOAQillM MURTINHO dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO MACHADO- Mas V. Ex. 

comprehende que eUe precisa dar sciencia 
prévia aos governadores dos Estados. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO- Excepto nas 
occasiões urgentes,a propria lei determina isto. 

O SR. FRANCISCO MACHADO- Mas elle pode 
ter necessidade de fazel·os, sem ser nessas oc
casiões urgentes. 

O SR. JOAQUIM MURTINnO - Não custa 
nada communicar ao governador. 

O SR. FRANCISCO MACHADO- Independente 
dessa zona, o governador póde ter onde q ui
zer o terreno de que precis<tr para satisfazer 
as necessidades e as urgencias da União. 

O SR. JOAQUIM MURTINHO- Mas que são 
especificadas ahi. 

O SR. FRANCISco MACHAW - Sim, para 
esses fins, naturalmente. 

Agora, quanto á vantagem desta proposi· 
ção, o proprio senador pelo Espirito Santo 
bem claro fel·a vaLer, desde que o governo faz 
depender de uma lei do Congresso a maneira 
de pôr em pratica o art. 64, porque, a enten
del·o desprevenidamente, o governo nem 
tinha que se entrometter em questões de 
terra sinão quando tivesse necessidade de tal 
ou .tal porção para os fins determinados nelle ; 
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entregaria as terras aos estados e eUes que 
fizessem dellas o que os interesses da admi· 
nistração lhes aconselhassem; nem se pre
screve directamente ao governo o dever de 
indemnisar; mas, d6sde que existe o preceito 
constitucional determinando que aproprie· 
dade é garantida em toda a sua plenitude, 
entendo que o governo não póde exigir terra.s 
apropriadas, mesmo em virtude do art. 64, 
sem indemnisal-as. 

Demais,'o projecto teve outra razão de ser, 
que é para mim de muito valor: é dar a ver· 
dadeira intE'lligencia ao art. 64 da Constitui
ção, já que o governo entende ser nec@ssaria 
uma lei regulamentar para este artigo. 

Occorre o seguinte: a maneira de entender 
do governo a este respeito não é a mesma 
que teem tido todos os governadoros dos esta
do~ onde ha terras devolutas; ahi tem-se 
feito concessões e considerado esse. negocio d(\ 
terras devolutas a questão vital dos Estados, 
a sua delenda Carthago. 

Embora uns sustentem que as terras devem 
pertencer á União, e outros que devem per
tencer aos Estarlos, o que é verdade é que a 
constituição, bem ou mal, determinou que as 
terras pertencem aos Estados; e, á vista disso, 
os guvernadodores, que sesuppõem bem orien
tados, trataram de fazer promulgar leis de 
terras e de regulamentaI-as e alguns foram 
a mais, chamaram a si todas as concessões 
feitas anteriormente. 

Os Srs. senadores sabem que o Governo 
Provisorio, mais do que qualquer outro go
verno, abusou dessas concessões; com a au
torização que lhe concedia a lei de terras, 
n. 601 de 18 de setembro de 1850, fez conces
sões de terras, que, a julgar pela área nellas 
determinada, só parece que as petições respe· 
ctivas eram feitas, não IQlo conhecimento 
exacto do terreno, mas pelo mappa ... 

O SR. JOAQUIM SARMENTO- Concedeu-se 
até terras já legitimadas. 

O SR. FRANCISCO MACHADO-. " como acon
teceu no Estado que tenho a honra de mal re
pre~entar. (NãO apoiados). Sei que ahi se fize
ram concessões, tomando-se apenas espaços, 
extensões, tratos de terra, entre limiteI!; den· 
tro dos quaes exist.iam povoações e terras 
legitimadas, o que só podia fazer quem não 
conhecesse a topograptüa do logar. 

Abria·se o mappa, via-se que entre tal'e 
tal rio havia uma extensão bonita, aprovei· 
tavel apparentamente e pe lia-se a concessão, 
calculando-se entre esses limites a extensã(}. 
de tantos kilometros para pedir uma área de 
tantos kilometros quadrados. , 

O SR. COELHO RODRIGUES- Que eUes o fizes
sem,não admira; o que admir'a, é que se lhes 
concedesse. 
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o SR. FRANCISCO MACHADO- Essa é que é 
a verdade. ' 

Eu disse que nenhum governo havia abu
sado mais da concessão de terras do que o 
Governo Provisorio. 

Quando outr'ora. por força do § 22, art. 11, 
da lei n. 1114 de 27 de setembro de 1860 e 
das instrucções de 3 de julho fie 1874, os pre
Bidentes de proYincia faziam essas concessões 
elles as faziam de accordo com o 'aviso d~ 
!5 de janeiro de 1865, que estabelecia a maneira 

,de ,seFem ellas feitas; havia uma puhlicação 
-prevIa em.logares onde se pediam os terrenos; 
eram o~vldos os chefes de cert11s repartições, 
era ~u vldo o chefe da repartição (las terras 
publIcas, quando existia; emfim, havia uma 
eerta formalidade e os interessados tlll.bam o 
direito de vir, dentro do prazo deLfrminado 
nos edItaes que se publicavam reclamar a 
Javor do seu direito; porque, 'como V. Ex. 
sabe, apezar de serem as terras consideradas 
devolutas, as leis davam certas garantins em 
deter~inadas condições, como, plrexemplo, a 
d~ regIstro e a da posse com cultura eífe
ctIva e morada habitual. 

Quem tinha estas condições por si, podia 
re?lamar contra qualquer pretenção a res
p.elto, e os governos nas provincias não fa
zIam essas concessões sinão dentro de certa 
área, de m3.neira que não surgiam essas con
plicaçr':es que depois surgiram. 

O g0verno provisorio, porém, não procedia 
assim: concedia aqui, na Capital Federal, 
terraf'l no Amazonas, sem ou vir as re~pectivas 
,autor.danes : e o resultado foi que apparece
raI!! ptlhas de concessões, que eram feitas 
Umcamente para o fim de ~atisfazer a quem 
as 'p,edlas com a intenl;i1o manifé)sta, de trans
ferIlas a qualquer companhia que mais tarde 
se organisasse. 

Digo isto porque um dos llirectores dessas 
com!!anhias me veiu fallar a respeito, dizendo 
que Ia compraI-as por muito pouco dinbeiro 
para fazer figura, oíferecedo-as ao governo 
do Estado. 

Já se vê que taes concf'ssões eram feitas 
Sem intenção de serem mantidas e apropria
d~spplos concessionarios a um fim util, a 
nao ser esse de transferil-as a uma com
panhia. 

O SR. COELHO RODRlGUES- Para masca
tear o decreto. 

O Sito FRANCISCO MACIHOO- Diz V, Ex. 
muito bem. 

Essas conce<~ões teem ,pr"duzido grandes 
confiictos nos Estados, a ponto "e já terem os 
governadores de alg un" delles d8"larado 
cadu ~as algumas concessões feitas pelo Go
vern:) F der;11, o que não me plrece reu-ular. 
No Amazonas já se tem feito isto, '" 

E' a este mal que vem dar rellledio o pro-

jecto, declarando que todas as concessões 
serão sujeitas aos governadores dos Estados' 
para elIes poderem então averigua,r ouaes 
aquellas que teem direito de ser conservadas 
e quaes aquellas que devem ser' consideradas 
caducas. 

Esta só idéa do projedo (lá-lhe um immenso 
valor. não só para a tranquillidade dos Es
tados, como mesmo para socego (10 Governo 
Fe.deral, porque este ainda suppõe-se com di
reIto a continuar a dispô r desses terrenos, 
em vista do aviso de que fallou o nobre sena
dor pelo Espirito Santo. Estilndo no mesmo 
pensar os governadores dos Estados, o resul
tado é paralysar todo este negocio, vendo os 
governa·lores, ne braços cruzados, terminar 
os prazos para se legitimarem as conces~ões e 
as rendas publicas a soffrer extr~ordinaria
me!,Ite, em consequencia da ociosida(le em que 
estao esses terrenos, sem poder tomar a res
peito providencias. 

Parece-me, pois, que nada ba mais salutar 
do que uma medida nestas; e, sendo assim, é 
inquestionetvelmente uma recommendação do 
projecto. 

Não sei si terei dado a razão sufficiente 
por que a commissão se externou pela maneira 
qUE' se lê n" parecer que precede a proposição 
da Camara; mas, o que é verdade, é q ne o que 
eu disse foi que actuou em meu e-pirita. para 
que a aceitasse, não com a pretenção de 
querer que dIa fosse aceita em tudo, mas 
como motivo para a discussão, certo de 
que modificações poderá soífrer' r.~lativa
mente á maior ou menor extensão da tacha 
que é concedida ou dos direitos Que a União 
pogsa ter sohre o terreno dos Esta'dos ; no que 
nunca me pareceu que a proposição poderia 
soffrer ataques é no que respeita á sua consti
tucionalidade, porque acbo que. si se fize
retm concessões á 'Cnião. foi por parrcel' rnzoa
vel que ellas não poderiam ficar dependr ntes 
do momemo, como com outras pó:le ,1con
tecer· 

Fronteiras entendo que é a parte do ter
ritoria que deve estar sempre guardada e 
guarnecida de modo que pos,a, receher qual
quer a,ssalto sem ser surprebendirla. Si ba 
mal, de que sempre accusei os govclnos mo
narchicos, e, já o disse uma vez aqui, () go
verno republicano, é o de achar'se mais con
veniente que os batalhões estacionem no 
centro das capitaes, onde nade), fDzem de ntil, 
do que nas fronteiras, para gllarnrC( l-as, 
quando seacham completamente despovoadas. 

v:to verifica-~e com dór, des~e muito tempo 
no Estado do Amazonas, e vai ao ponto da 
verem-se as fron teiras desse Estado desguar
nBcil!as, não ten 'o para commandal-as sinão 
um cabo com uma ou duas praças; o que é 
tanto mais para notar-se, quanto se sabe que 
os commandantes dellas teem de exercer 
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funcções importantissimas. com('), por exem
plo. visar as guias que veem do Peru e da 
Bolivia, á sombra das quaes tem-se dado 
grande desfraudamento das rendas publicas. 

o SR. JOAQUIM MURTINHO dá um aparte. 
o SR. FRANCISCO MACHADO- Não quero um 

exercito ao longo das í'ronteirn,s, mas que a 
zona se prepare de maneira que seja possivel 
collocar lá esse exercito de que V. Ex. falIa, 
si for preciso. 

o SR. JOAQUIM MURTINHO dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO MACHADO- A conyenien

cia dos pontos, creio que quem poderá esco
lher e o Governo, mas isto relati vamente aos 
<lutros pontos e não ás fronteiras, porque não 
ba de qw'rer collocar as zonas fias fronteiras 
nas mesmas condições das outras. 

(O Sr. Joal)uim l)[w'tinlw d,; vm'ios apartes, 
a 'J1~e responde o oníd01', o qual conclue: ) 

Então voltemos ás cinco leguas, em l"gar 
das dez. que a Ir,i anterior mandou respeitar 
em relaç' o as fronteiras; mas V. Ex. parece 
,que não quer nem umas, nem outras, mas 
permitta que lhe diga: em questões de pro
priedade nada ha melhor do que liquidar os 
limites della : cada um fique com o que e seu: 
não devemos deixar isto ao sabor da oc.~asião. 
(Muito bem.) 

marinha, com accrescidos, e não sei que 
mais. 

Debaixo da expressão- terras devolutas
tudo se queria comprehenrler. 

E' uma fortuna que já agora, neste pro
jecto, no seu art. lo, se veja que terras devo
lutas e terras de marinha não são a mesma 
cousa. E' um progresso innegavel. 

Quer aquelles que nos Estaflos Unirlos se
riam chama,los ante-ferleralistas, quer os da. 
minha escola, que ~ão os atrazai10s do seu 
tempo. que são os visionarios, que são os que 
estão venr10 phantasmas para amanhã, quer 
uns, quer outros, teem procurarlo fazer a 
applicação pratica (lo art. 64 da Constituição, 
com boa vontar'e sem (luvirla, com o desejo 
(le acertar, mas a verdade é que ainrla não 
se acertou. 

A primeira parte (10 art. 10 deste projecto, 
j<i foi dito com abunrlancia r'e razões, é in
util, e rwlundante, é uma simpies reproduc
ção elo art. 64 (la Constituição. 

Da segunfla parte ninguem se occupou; é 
a que trata (lOS terrenos (le marinha. 

Peço licença para continuar a dizer que os . 
terrenos (le marinha são, e não podem deixar 
(le ser da União. (Apoiados.) 

Sr. presirl erite, antes rle rlesenvolver esta 
mattria, convem averiguar um ponto a re
speito fle terras (levolutas, que está no espi
rito fIe tarlos, mas (le um modo ainda inde-

O Sr. Ubaldino do A!naral- ciso, não bem discrimin,trl0. 
Sr. presidente,l[uando discutimos o regimento O governo da União, rliz o art. 64 da Con
interno desta casa, impugnei a disposição que stituiçiio e repetem to"os, tem rlirflito a 
prohibeos discursos por escripto: í'ui vencido. certas terras (levolutas para certos fins. lm
A essa circumstancia se deve a minha pre- mec1iatamente vem a tor10s os espiritos ao 
sença agora na tribuna e em algumas outras nece,sidarle (le rliscriminar quaes são estas 
<lccasiões mais. em que sou obrigado a occupal' terras (le que necessita a União, e quaes são 
a atten,ão !los meus nobres collegas. A niio aquellas (le que osestan.os po:lem lançar mão 
ser assim, faria consignar por escripto sim- livremente. 
plesmente o meu voto, que aliás deve ser Mas, como r'e um erro nascem consC'quen-
eonh€cido, sobre esta materia. cias inevitaveis, achamo-nos c1eante (le uma. 

Desde a commissão dos 21 sou um vE:ncido; difficulrlafl.e que não sei como resolver_ 
considerei erro irreparavel, das mais fu- E' certo que a qualida,le (le (levo lutas não é 
nestas conspquencias:, aadopção da emen!la pel'manenLe nas terras rle que se compõe 
,que triumphou contra a disposic"ão do pro- parte (lo terrilorio nacional. Uma vez apro
jecto do governo provisorio. (Apoiar/os.) pria,las, occupa"as, cultivac1a8, as terras 

deixam rle ser devolutas e portanto e só 
o SR. COELHO RODRIGUSE-Dura lex sed rlentro (le um certo \leriodo, emquanto esses 

lere. factos não teem sido consummarlos, que a 
O SR. U. DO AMARAL-As consequencias Uniiio pórle e~colhel' terras para os fins que -

desse erro começaram cedo a se fazer sentil', e são (leclara' os n i Consti truição. 
bão de se fazer sentir duramente p:lr um f'u- Mas, senhores, as ner;e5sidades da rederação 
turo que não podemos precis3.r. (1pn;nr!ns.) não são de um momento só; em toi1úS os 

A lei porém e lei; o art. 64 da Constituição tempos ella terá de r'efender as fronteiras, 
ahi está desafiando na applicação os proprios rie occupar logares estrategicos, de levantar 
,que o engendraram. estabelecimentos de orlens diversas; em todos 

A principio levantou-se uma enorme con- os tempos a União pôde ter necessi'ade (le 
fusão sobre o que vinham a Eer terras devoln- "ecretar estra,las de ferro, estrategicas ou 
tar; chegoll-se até, com desconhpcimento do não; entretanto, si as terras forem effectiva
nosso ,lireito e de todas as nossas tradições, I mente occupa"as, si os estar10s dispuzerem 
:a,equiparar terras devolutas com terrenos de dellas, !le sua propriedade, quando e como 
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po(lerá a União lançar mão de terras devo
lutas, si em um periodo curto ou longo, 
mas em um certo perioio,terão desapparecido 
totlas as terras devolutas que existem no 
terrltorio nacionaH 

E' sem duvida nenhuma por esta conside
ração que os autores do projecto quizeram, 
desde já, designar a área, a faixa nas frontei
ras, dentro da qual se exercerá a acção do 
poder federal. Mas esse meio não corta as 
difficuldades, não é uma solução, porque dá 
de mais á União por um lado, e tira á União 
por outro lado. Não é só na fronteira que a 
União pócle ter necessidade (le terras para 
diversos fins; não é só em uma faixa determi
nada de cinco leguas que eIla terá de assentar 
seus estabelecimentos. Portanto, a questão 
não é nem póde ser resolvÍrla, não chegámos 
a.inrla a colorir O art. 64 rla Constituição, 
visto que não podemos revogaI-o. 

Devemos ainda pensar um pouco mais, 
com mais vagar, para chegarmos a um tal 
ou qual accordo nesta materia. 

Mas, Sr. presi,lente, o assumpto das terras 
devolutas tem sidojá ampla e brilhantemente 
discutido. Não quero sinão consignar o meu 
voto contra o projecto, voto que não é sus
peito, porque o projedo dá de mais alls es
tados, e dá de menos á União. 

Devo apenas voltar á questão, que julgo 
de maxima importancia - a das terras de 
marinhas. 

-Fiquei contente, como disse, vendo que no 
art. lo já não se faz confusão entre terras 
devolutas e terras de marinhas. Já se vê que 
são cousas diver~aB, já se diz que as terras de 
marinhas não estão incluidas no art. 64 da 
Constituição.Mas tiram as marinhas da União 
para dal-as aos estados, ou mais propriamente 
ás municipalidades, visto que está consignado 
o direito' de posse para os estados, mas direito 
apenas platonico, isto é. teem os estados o do
minio diredo e as municipalidades o dominio 
util, independente de indemnisação, como 
que por atoramento perpetuo e gratuito. 

Portanto, os estados teem um direito quasi 
que honorifico; fazer isto é nno considerar 
que a União tem deveres importantíssimos a 
cumprir, e que não o poderá fazer si não dis
puzer das marinhas. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Basta o problema 
do povoamento do solo. 

O SR. U. DO AMARAL - Escrevi, Sr. pre
sidente, de memoria e muito rapidamente, 
algumas notas sobre obras actualmente em 
andamento nos portos do Brazil, umas di
rectamente sob a arlministração publica, ou
tras pJr concessões feitas a empresas ou 
companhias. 

'J:odos sabem que incumbe á União o ser
viço das alfandegas, o que quer dizer a ne-

cessirlade de -estabelecimentos que não sãQ 
eternos, que não ficarão sempre os mesraes, 
que augrnentam-se, que ás vezes é preciso 
deslocar, corno acontece no meu estado, onde
a alfandega tem necessariamente de ser mu
dada de um local para outro, armazens que 
é preciso construir e augmen:ar constante
mente, conforme o progresso do commercio 
e das relações interll!wionaes. 

Ha necessidade de fortificações nos nossos
portos. Temos arsenaes de marinha e arse
naes de guerra; estab21ecimeatos necessarios 
para a instrucção naval, companhias de 
artifices, escolas de marinha de di versas es
pecies. 

Pertence a União tudo que diz respeito ao 
commercio internacional, e p::Jr necessidade, 
tanto da marinha de guerra como da ma
rinha mercante, pesam liIobl'e a U llião obras de 
mar, diques, mortonas, etc. 

Ora, si a União for despojada das marinhas, 
si ellas dos estados passarem para as muni
cipalidades e das municipalidades para os 
particulares, por aforamento perpetllo, per
gunta-se: como póde a União desempenhar 
estes serviços ? 

O SI't. NINA RIBEIRO - Com1 actualmente 
as marinhas nas capitaes pertencem as mu
nicipalidades. 

O SR. U. DO AMARAL-Por concessões na lei 
do orçamento, revogaveis sempre; apenas os. 
estados cobravam, em virtude das leis de or
çamento, os proventos das terras de ma
rinhas. 

O SR. NINA RIBEIRo-Mas passaram-muitas 
dellas para o dominio particular. 

O SR. U. DO AMARAL-Actualmente, Sr. pre
sidente, ha obras desta natureza: No Rio 
Grande do Sul,as t1a barra, incumbidas a uma 
companhia franceza e um projecto de obras 
do porto das Torres. Em Santa Catharina 
as concessões da Laguna e de Itajahy. No Pa
raná ha a alfandega de Paranaguá, que tem 
de ser mudada do local em que se acha, para. 
outro, na distancia eie I 1/2 kiiometro. Em 
S. Paulo, as obras de Iguape e as importan
tissimas obras de Santos. E cilamo a attenção 
do Senado para isto: Santos é um porto com
marcial de primeira ordem, alli se estão fa
zendo obras, não de hoje, e quem pótie dizer 
até onde vae a necessidade de estendel-as? 

De anno para anno se reconhece que a.s 
obras feitas são insufficientes, que é neces
sario prolongar o caes, que é indispen
savel construir novos armazens; e assim por 
deante. 

Como póde o governo da União satisfazer a.s 
suas obrigações, si chegar alli e não ti ver um 
palmG de terra onde levantar seus armazens. 
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{)nde fazer as construcções indispensaveis, ex
igidas pelo commercio e pela na vegação ~ 

O que se dá em relação ao porto de Santos 
dá.-j'le mais ou menos a respeito de muitos 
·outros portos, que hoje são insignificantes, 
que não teem alfandegas, que teem mesas de 
rendas, mas que dentro de poucos annos po
dem exigir grandes estabelecimentos. 

E não é de toda a procedencia, não é de 
toda a jmtiça, não é (te boa administração, 
deixar sal vo o direito da União sobre essas 
terras de marinhas 'i 

Os SRS. Q. BOCAYUVA E LUIZ DELFINO
Apoiado. 

O SR. U. DO AMARAL-Como Santos e 19ua
pe, ha ainda mais no estado de S. Paulo pe
didos de ohra~ para os portos de Ubatuba e 
~. Sehastião. Nb estado do Rio de Janeiro, 
1mbitiha, Macahé, e tambem querem Angra 

e todos os dias a levamos ma.is longe ; li é 
bem. provavel que á União seja negada ou que 
se lhe tire mais esta migalha, até que não se 
tenha mais que tirar, e afinal, com&.disse o 
meu honrado chefe, não se lhe dê nem ao 
menos os sete palmos de terra,que todos teem 
para si. 

E' bem provavel que ainda seja vencido; 
mas a minha obrigação é esta. Tomada desde 
desde o primeiro r'ia esta orientação a resi 
peito da Republica Brazíleira, eIla ainda é a 
mesma. Serei muito feliz si não passar de 
um visionario, si tiver errado em t00as as 
minhas prophecias; mas si não o tiver, 
recuso a responsabilidade do que se está 
fazendo. 

Por isto, voto contra o art. lOdo projecto e 
mesmo contra to,lO o projecto. (Muito bem, 
muito bem.) 

dos Reis e Gargahú. Na Capital Federal exis- O Sr. Manoel Victorino.na qua
te a grande altandega que todos os dias está lidade de signatario do parecer que pede a 
sendQ augmentada, e além da alfandega nada approvação do projecto que se discute, não 
menos de tres concessões impurtantissimas póde deixar de tomar a palavra, tanto mais 
de diversas emprezas. Na Bahia, tambem na qundo vê ainr'a uma vez atacada a dispo
capital, ha obras que são necessarias. e que sição constitucional do art. 64. A opposição a 
estão a cargo da Companhia de Obras Hydl'au- eUa não vingou rm tempo, durante a Consti
licas e M<'lhoramentos no Brazil. Em Ser- tuiute, e não parece qne seja smceptivel mais 
gipe ha brnbem obras a cargo da Companhia de vingar em uma assembléa ordinaria. 
de OIJl'a~ Publicas. Nas Alagôas, na capital. O Sr. ministro da fazenda entende. apezar 
Em !-'r\['nambllco ha obras no porto do Recife. da disposição exr,ressa do nosso pacto funda
N", Pamhyha, o governo. por administração mental, que não deve cumpril-a; em aviso 
dÍl'ecta, as tem. No Ceara lIa uma companhia publicado no Diavio Otficial expediu elle cir
encarregada de trabalhos maritimos no porto. culal'es aos chefes uas repartições subordina
No Maranhão ha melhoramentos de portos das ao seu ministerio e taes circulares foram 
e rios pda Companhia Melhoramentos do causa da apresentação deste projecto na outra 
Maranhão. No Pará tambem ha obras, para casa Julga o ministro que o Congresso pre
eUns exbte votada uma verba destinada a cisa investir, por um acto expresso, os esta
melhommento do porto. dos da posse das terras devolutas- direito 

São apontamentos rapidos, incompletos, que a Constituição lhes garantiu claramente • 
. talvez, porque não po,;so responder muito Nem é a primeira vez que aviso do P!!lder 
. pela minha memoria; mas são suificientes Executivo provoca tal manifestação do Con

para mostrar a importancia das obras a cargo gresso sobre a materia, completando as dis-
da União no littoral. posições constitucionaes. 

Ora, si tirarmos á União ainda esse pe- As commissões reunidas ne constituição e 
queno recurso que eU;, tem para suas obras, de finanças deram parecer favoravel á pro
como poderá eIla cumprir seus deveres 1 . posição e pensam que eIla deve ser acceita. 

Sr. presidente, faIlo já deste assumpto, só- A primeira parte do art. 10 é o que está no 
mente por desencargo de consciencia. Tenho art. @i ; quanto á. segunna parte, foi basea.da. 
a profunda convicção de que muito breve, pela Camara na legislação vigente. A lei do 
muitissimo breve, a Un\ão não poderá desem- imperio que confiava ás municipalida<1es a 
penhar suas obrigações, nem as mais sagra- posse, isto é, o dominio util das marinhas, 
das. confiava ás provincias o goso das rendas que 

O SIto COELHO RODRIGUES - Principalmente produzisse a venda das terras devolutas e 
si continuar a gastar como tem feito. das proprias marinhas. 

Si assim era no regimen monarchico, como 
O SR. MANOEL VICTORINO - Esta é a razão se quer neste regimen de autonomia local 

principal. fazer o contrario 1 
O SR. U. DO AMARAL - Para isto estamos Quanto ás emendas do honrado senador 

todos concorrendo e de um modo insensato - por Matto Grosso, não vê o orador razão 
governo e Congresso. Começàmos esta obra de para discorda~ dellas, de,sde que o direitq CO!!

, destruição quando discutimos a Constituição, stitucional nao fica fendo e desde que nao 
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tira aoprojecto o seu fim- firmar a que ,tão, 
afim de evitar que os estarlos fiquem eterna
mente nesta duvida acerca dos terrenos de 
que a União possa dispor quando delles pre
cisar. O fim do projecto é demarcar a zona 
<da fronteira para evitar duvidas futuras, 
deíxanr10 bem claro que as terras devolutas 
são dos estar10s, o que aliás já esta na Consti
tuição. O projecto foi mesmo muito mais ge
neroso para com a União do que a Consti-
tuição o é. . 

A ernenda suppressiva do art. 2° ,parecendo 
augmentar o direito da União, restringe-o 
na pratica, não limitando a zona. O orador 
acceita·a, tanto mais que os estados nunca 
negaram á União as terras de que ella ca
recer realmente. para satisfazer a um fim de 
interesse publico ou para estabelecer um 
serviço necessé1rio. 

o Sr. Presiden~e declara que está 
esgotada a bora regimental e bem assim que 
~e acha sobre a mf~sa e será discuLÍ,l.O na 5essão 
subsequente, rlepois de impresso no Diario do 
Congresso, o seguinte 

PARECER N. 220-1893 

Redacção 

O Congreso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Os offieios de contador dos JUlzas 

do Districto Federal são cargos vitalícios. 
Art. 2.° Não ficam extinctos taes offieios 

pelo fallecimento (lOS actuaes serventuarios ou 
'laquelles que o eram na época (la organisa
~o rlaquella justiça. 

Art 3.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 30 de. agosto de 
d93.-Manoel Barata.-AmericoLobo. 

O que é certo é que urge resol ver os con
flictos que tem havido entre os estados e a 
União, acceitando este projecto e mesmo as 
emendas do honrado seni:Ldor por Matto Em seguida o Sr. presidente designa para. 
Grosso. (Muito bem.) a orrlem do dié1 da sessão seguinte: 

. Ninguem mais ~edindo a p:l,lavra, encerra- Votação, em 2" discussão, da proposição da 
se a Q.iscussão. Camara dos Deputados, n. 61, de 1893, dis-

Segue-se em 2" discussão o art. 2' da pro- pondo sobre terras devolutas dos estados da 
posição. União, a que se refere o art. 64 da Consti-

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em tuÍl·ão· 
discussão, a qual encerra-se sem debate, a Dita' da proposição n. 65, de 1893, auto, 
emenda otferecida pelo Sr. Joaquim Murti- risando o governo a empregar os officiaes é • 
nho. praças do exercito no es tudo e construcção da 

Segue-5e em 2a rliscussão o art. 3'. Estrada de Ferro de Catalão a Cuya ba, pas-
São lidas, apoiadas e postas conjuntamente sando por Goyaz ; 

em discussão, a qual encerra-se sem debate, Discussão unica. da redacção do proj ecto do. 
os arts. 4",5° e 6° e uUimo da proposição. Senado, n. 39, de 1893, dispondo sobre a 

Ann unciada a votação, verifica· se não vitaliciedade dos officio~ de con tador.dos juizos 
haver mais na casa numero para deliberar, do Districto Federal; 
pelo que se procede á cllamada dos Srs. sena- 2' discussão da proposição da Camara dos 
dores que compareceram á sessão (48), e dei- Deputados, n. 55, de 1893, approvando com 
xam de responder os Srs. Thomaz Cruz, modificações o decreto n. 1.167, de 17 de 
Cunha Junior, Catundé1, José Bernardo, Oli- dezembro de 1892, que autorisou a fusão do 
-veira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Banco da Republica com o do BrJ,zil ; 
Bal'l'eto, João Neiva, Gaspar Drummond, Rosa 2' discussão do projecto do Sena'lo, n. 36. 
Junior, CoellIo e Campos, Virgilio Damasio, de 1893, dispondo sobre o modo por 
Saldanha Marinho, Paranhos, Aquilino do que devem ser pagos de seus vencimentos. 
Amaral e Pinheiro Guedes. pelos cofres da União, os funcciouarios apo-

O SR. 3' SECRETARIO informa que os Srs. sentauos; 
Thomaz Cruz, Jusé Bernardo, CoelllO e Cam- 3" dita da~ seguintes proposições daCamara 

. pos, Virgilio D:1m:1sio, Saldi:Ldha Marinho e dos Deputados:· 
Cunha Junior communicaram que se retira- N. 19, de 1893, mandando contar {1ara 
-vam por incommoda'10s. jubilação do ex-professor da Escola Naval 

Fka, alia'la a votação da proposição por José Diogo 080rio de Oliveira o tempo em que 
falta (le quorum. serviu no exercito até o posto de tenente, em 

Segue-se em;za discussão, a qual encerra- que foi reformado; 
se sem 'debate, adiando-se a votação por falta N. 28, de 1693, concedendo a D. Marianna 
de quorum, a proposição da Cmara dos Cecilia Meirelles da Fonseca, viuva do mare
Deputa'10s, n. 65, (10 189:~, autorisanuo o go- chal l\Lmoel Deodoro da Fonseca, a pensã(} 
-verno a empregar os otliciaes e praças do annual dJ 6:00 1$000; 
exercito no estudo e con~trucção. (la estrada N, 37, de 1893, concedendo uma pensão de 
de ferro \le Catalão a Cuyabá, passando por 2:400;';; á viuva e filhas do desemhargador 
Goyll.z. I Caetano Estellita Cava,lcante Pessoa. 
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2' dita das proposições da mesma ca
mara: 

N. 52, de 1893, declarando que a reforma 
do brigadeiro graduado Joaquim Antonio 
Xavier do Valle será no posto de general de 
brigada eífectivo, com as vantagens do decreto 
n. 18, de 17 de outubro de 1891 ; 

N. 54, de 1893, estendendo a todos os 
officia€s do exercito reformados de accordo 
com o decreto n. 193 A, de 1890, as dis· 
posições do decreto legislativo n. 18, de 
1891 ; 

N. 56, de 1893, concedendo uma pensão 
mensal de 100~ a D. Claudina Telles de Mene· 
zes, viuva do "capitão Pedro Muniz Telles de 
Menezes; 

N. 47, de 1893, concedendo pensão a D. Rita 
Rodrigw;s da Fonseca Hermes, viuva do ma
rechal Hermes Rodrigues da Fonseca. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

94 a sessão em 31 de agosto de 1893 

Presidencia dos 81'S. Antonio Baena e Gil 
Goulal't (3° e 2° secl'etal'ios) 

SUMMAIUO-Ch"mada-Leitura da acte,-EXPElJIeNTE 
- Pareceres - _DigcuI'sO e projec_to dt) St'. H.u,v Bar
bosa-Reclamaçao do SI'. Coelho Rodrigue~ - ORDEM 
])0 DL\. - Vota/;iin em 2-1 discussã.o das proposiciJes 
ns. 6i e ô5~ de iSH3 - Requerimentu dos "'\1'8. Antonio 
Baena e I J:lL'anhos - Yotação da redacçiLo do pro
jecto n. 39 - ~ ~ discussão ua YI'oposiç5o n 55, de 
1803 - Encerramento da discussao dOR ,'1rt~. 1 :t 5 da. 
proposição - Emenda - Discursos dos :-';rs~ ';:"fanoel 
Victormo e :\maro Cavalcanti - Obscrvaç:Jes aos 
Srs. Coelho ltodrigues e presidente - Chumada
Observaç.ôes do Sr. presidente. 

Ao meio dia e 1/4 comparecem 32 Srs. se
nadores, a saber: Antonio Baena, Thomaz 
Cruz, Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, 
Cunha Junior, Gomensoro, Cruz, Elyseu Mar
tins, Catunda, João Cordeiro, José Bernardo, 
Amaro Cavalcanti, Oliveira Galvão, Almeida 
Barreto, Firmino da Silveira, Joaquim Per· 
nambuco, João Barbalho, Rosa .Junlor, Virgi
lio Damasio, Ruy Barbosa, Manoel Victorino, 
Monteiro de Barros, Braz Carneiro, Salda
nha Marinho, Joaquim Felicio,' C. Ottoni, 
Americo Lobo, Joaquim de Souza, Silv'l! Ca
nedo, Paranhos, Joaquim Murtinho e Santos 
Andrade. 

A br'e-S8 a sessão. 

par Drummond, Messias de Gusmão, Coelho &
Campos, Domingos Vicente, Q. Baeayuva. La~ . 
per, Rodrigues Alves, Pinheiro Guedes, U. 
do Amaral, Raulíno Horn, Esteves Junior e 
Luiz Delfino. 

Deixam da comparecer com causa partici~
pada os Srs. Prudente de Moraes, João Pedro~ 
Souza Coell).o, E. Wandenkolk, Generoso 
Muque$, Pinheiro Machado e Julio Frota; e 
sem causa participada os Srs. Aristides Lobo .. 
Aq uilino do Amaral, Ramiro Barcellos e 
Campos Salles. 

O SR. 4° SECRETARIO (sel'vindo de 10) dá, 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omeios : 
Do lo secretario da Camara dos Deputados~_ 

datado de ~9 do corrente mez, communieand9" 
que foi devolvido áquella camara, devida-
mente sanccionado, um dos autogl'aphos do 
decreto do Congresso Nacional, que reorga
nisa o serviço da Repartição Ger,d dos Tele
graphos e altera o respectivo regulamento.
Inteirado. 

Do Ministerio da Marinha, datado de 29 do
corrente mez, remettendo, em virtude de re
quisição do Senado, as informações relativas 
á proposição da Camara dos Deputados, que
autorlsa o governo a considerar nos quadros. 
eífectivos do corpo de machinistas da armarIa 
todos os macllinistas extranumerarios que 
contarem mai~ de 10 annos de ser-viço na ma-
rinha de guerra, com boas informações.
A' commissão de marinha e guerra. 

O SR. GOlllENSORO' (servindo de 2° seCl'eta-
1';0) lê e vão a imprimir, para entrarem na 
ordem dos trabalhos, os seguintes 

PARECERES 

N. 221-1893 

A' commissão de marinha e guerra do Se
nado foi pl'ei'ente a proposição da Camara 
dos Deputados n. 70, de 1893, relevando a 
D. Idalina Alice de Menezes, viuva do capitão
Fernando Carlos de Menezes, 2" official da. 
Contadoria Geral da Guerra, a quantia de 
I :500$ que este recebeu dcLFazenda. Nacional. 
a titulo de adiantamento para tratamento da 
molestia de que veiu a fltllecer. 

E' lida, posta em discussão e, não havendo A eommissão estudando devidamente o as-
reclamações, dá-se por approvada a acta da sumpto, estranha que tal quantia houvesse 
sessão anterior. sido abona,la a um funeeionario publico, con

Comp:trecem depois de a. berta a sessão os I tra toda~ as disposições legaes vigentes; en
Srs. Gil Goulart, Francisco Machado, Manoel tende, porém; que á viuva não COITe a obri
Barata, Coelho Rodrigues, João Neiva, Gas- gação de indemnisar desde que _o marido, 
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falleceu sem deixar bens ou outros recursos 
dps quaes se pudesse deduzir a importancia 
devida á Fazenda Publica. ' 

Nestas condições opina que a proposição 
seja submettida a debate e approvada. 

Sala das com missões, 28 de agosto de 1893. 
-Joiío Neiva.-Rosa Junior Joaquim Sar
mento. 

A com missão de finanças concorda com o 
parecer supra.-Q. BocayulJa.-A. Cavalcanti. 
-Saldanh(}, Marinho. -Jlanoel Victorino (ven
.<:ido).-Monteiro de Barros (vencido). 

N. 222-1893 

As commissões reunidas de justiça e legis
lação e de commercio, industria e artes ex· 
aminando o projecto doSenado n. 46,de 1892 
e o substitutivo a elle ofl'erecido. ' 

Attendendo a que esse substitutivo vem 
precisar certos pontos, esclarecendo a ma
teria q'le domina o projecto, mas 

Attew'endo a que nelle existem preceitos 
. -escusados, uns por já previstos em lei exis 

tente, e outros por decisões do Senado em 
projecto dlo'cuti,lo e vota,lo ; porquanto 

A ttendendo a que ve-se dos aros. 193 e 19~ 
do regulamento, que ba ixou com o decceto 
n .. 737, de 25 de novembro de 1850, que «o 
juiz nomeia peritos quando da·se revelia das 
partes, ou entre estas não ha accordo » fa
zendo desnecessario aquillo que escreve no 
art. 8 " § l° lettra b; e mais 

Atten"(:'n'o a que o art. 15 está preju
dica~o pelo que foi decidir10 pelo Senado em 
votação sobre o projecto modificativo do de· 
creio n. 848, de li de outubro oe 1890, na 

'parte referente á alça'1a dos juizes de secção' 
ainrla ' 

Atren'en,lo a que o art. 16 contew10 uma 
regra e sua excepção sobre interposição de 
appellaçiio, no seu paragrapllo unico, ,ó esta
belece um prazo para as hypotlleses JIleUe 
consigna"a-, são ,1e parecer: 

Qne o mesmo substitutivo deve ser ado
ptado, mas com as seguintes alterações: 

Suppressão ,la lettra b do § l° do art. 8°. 
Suppressão do art 15 e substituição do pa

ragrapho unico do art. 16 por este: 
§ - Nos casos deste artigo, o praze de que 

trata o art. 340, do decreto n. 848, d,1 Ii de 
outubro de 1890, fica reduzido á 30 dias 
quando não haja necessidade de extracção d~ 
sentença, e a 60 na llypothese contraria' e 
equiparados só para tal efl'eito a cidade' de 
Nithe~oy e o Districto Federal. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1893. 
- Gomensoro- Nina Ribeiro.-J. L. Coelho e 
Campos.-Antonio Jose Esteves Junior.-José 

'Her{ll(lráp. ,. , ,~ 

N. 223 - 1893 

A' commissão de finanças do Senado, foi 
presente a proposição n. 53, de 1893, da Ca.
mar~ dos Deputados, mandando pagar a D. 
Maria Augusta Ferreira de Souza. a pensão 
de 120$ mensaes, a contar da data do falIeci
mento de seu marido o brigadeiro Antonio 
Tiburcio Ferreira de Souza. 

Do .estudo das condições em que se acha 
essa VlUva e dos relevantissimos serviços pre
stad?s, qUfr na paz, quer na guerra, pelo seu 
marido, considerados em documentos ofticiaes, 
como um benemerito ; entende a com missão 
que, a é'xemplo úe outras pretenções, alias 
sem os fundamentos deste; seja convertida 
em lei esta propo:,ição. 

Sala das commissões, 28 de agosto de 1893. 
- 11lanoel Victorino.-Q. Bocayuva. - Salda
nha Marinho. - Amaro Cavalcanti. - Jo{!o 
Barbalho. - Monteiro de Ban"os. 

N. 224-1893 

A propo~ta do governo orçando a despeza 
d? Ministerio da Justiça e dos Negocios Inte
rlOres, para o exercicio de 1894, eleva a som
ma pedida a 16.194:225$175. 

O parecer da commis~ão de fazenda da Ca.
mara. dos Srs. Deputados fixou a despeza do 
referIdo rninisterio em 12.786:4:')9$660. 

O voto da m~sma camara altBrando o alIu
dido. parecer, como se vê da pl'oposição re
~etllda ao Senado, augmentou a quantia 
lixada pelo trabalho da, commissão computando 
a dita despeza em 14.473:832$660. 

A commissão propunha,pois, uma reducção 
de 3.407:765$505. 

Pelo voto da Camara a reGlucção eft'ectuada 
não excedeu de 1.720:392$515. 

Sem que se possa fazer um confronto rigo
rosamente exacto quanto as despezas deste 
orçamento nos tres ultimos exercicios, visto 
como não tiveram durante elIes igual discri
minação e distribuição as verbas que hoje 
lhe pertencem, cumpr'e, entretanto, aSBigna
lar que sob as meilmas rubricas ellas compre
henderam as sommas seguintes: 
Votadas em 1891 para 1892. 13.855: 182$180 
Idem em 1892 para 1893.... 13.590:861$988 
Proposta do governo para 

1894... ...... .. .... .... 16.194:225$175 
Votada pela Camara para 

1894.. ................ .. 14.473:832$660 
Fixada pela commissão para 

1894.................... 12.786:459$660 
A comparação destas som mas revela o es

forço louvavel e patriotico da commissão de 
fazenda da Camara dos Srs. Deputados resis
tindo á tendencia immoderada e perigosa de 
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alargar despezas, de anno a anno, e não 
recuando no proposito de reduzir os compro
missos e encargos do Thesouro, a de,peito da 
corrente, contraria e despreoccupada de gra
vidade da situação, que no correr das discus
sões e votações desmantela o~ calculos e 
estudos os mais serios e reflectidos, por meio 
de emennas que não obedecem a nenhum 
plano elevado ou algum interesse evidente
mente superior. 

E' para lastimar que muitas das reducções 
propostas pela com missão não tivessem vin
gado, e que seja mister revivel-as no Senado, 
afim de desviar desta casa a responsabilidade 
de tel-as acceitado sem a mais ligeira impu
gnação. 

E' assim que a commissão ele finanças do 
Senado propõe as seguintes emendas á pro
posição que lhe foi remettida pela Camara 
das Srs. Deputarlos. 

Ae art. 1°-Em vez de 14.473:832$66~,diga
se 13.923:492$000.' 

Ao n. 13. Accrescente-se a gratificação de 
3:600$ ao auxiliar militar teehnico, de accordo 
com a proposta do governo e o paragrapho 
unico do art. 45 do regulamento annexo ao 
oocreto n. 1160, de dezembro de 1892. 

Ao n. 17. Reduza-se a 36:480$, como na pro
posta do governo. 

O accrescimo de 23:600$, como augmento 
de vencimentos para. o pessoal não póde ser 
consignado por não ter sido decretado em lei 
especial e a isso se oppór o regimento do 
Senado. 

Ao n. 19. Supprimam-se pelos mesmos mo
tivos os 38:900$ para augmentos de venci
mentos do pessoal, si for legalmente autorisado, 
como reza a proposta da Camara. 

Ao n. 20 - Reduza-se :\ verba a 190:920$, 
diminuindo 7: 000$ dos 17: 000$ destinados á 
impressão de trabalhos e 10:000$ no pessoal 
em commissão e no material de cada um dos 
hospitaes de isolamento. 

Ao n. 21-Supprimam-se a consignação de 
7:200$ para equiparação dos vencimentos dos 
professores do curso annexo ao superior, e de 
8:000$ para premios. 

Ao n. 22- Supprima-se a consignação de 
7:200$ para equiparação de vencimentos dos 
professores do curso annexo ao superior, e a 
8:000$ para premios. 

Ao n. 23-Supprimidas as verbas de 8:000$ 
para viagens scientificas e 8:000$ para pre
mios. 

Ao n. 24. Supprimidas as verbas de 8:000$ 
para premios e 8:000 para viagens scientifi
cas, de 4:80:)$ para um mo c1.elader, de 1:800$ 
para uma parteiraesuporesso o accrescimo de 
7:000$ á verba de 15:000$ da proposta do go
verno para acquisição de instrumentos, e au
gmentada a verba eventuaes.comprehendidas 
as publicações na imprensa Nacional, com a 

SBNADO 25 - v. IV 

quantia de 2:000$ para a conclusão da im
pressão dos trabalhos do Congresso medico de 
1892. 

Ao n. 25. Supprimidas as consignações de 
8:000$ para viagem scientifica, 8:000$ para 
premios, re(luzida a 30 :000$ a quantia desti
nada á reforma do material scientifico, a 
18.000$, a consignação para. custeio dos labo
ratorios. 

Ao n. 28 -Gymnasi6 Nacional. Para um só 
estabeledmeiJto na fJrma do n. 23 e do § 4° 
do Itrt. 2" da lei n. 126, de 21 nenovembro de 
1892.-Recluza-se a verba a 225:600$ distri-
buida por este modo: ' 
Pessoal-Um director, um vi-

ce-director, dous secreta
rios, ficando um addido, 
dous escrivães e 26 profes
sores, dous conservadores, 
um porteiro, dous bedeis, 
com os vencimentos constan
tes da tabella annexa ao de
creto n. 1095, de 22 de no-
vembro de 1890............ 187:400$000 

Para um lente de historia do 
Brazil (cadeira extincta). 
5:400$; dous professores de 
cadeiras extinctas a 4:800$ ; 
dons substitutos. idem. a 
2:400$..................... 19:800$000 

Material - Para servelites, 
5:000$; papel, livros e ou
tros objectos para expedien
te da secretaria, 1 :200$; para 
material das aulas, 3:000$: 
para illuminação, 1:200$; 
para moveis e utensilios, 
2:000$; paraa conservação e 
asseio do predio, despezas 
eventuaes e extraordinarias 
6:000$ ....... . ............ 18:400$000 
Ao n. 39-Reduza-se a 50:000$ a verba des-

tinada á iniciação do edificio destinado á es
cola de minas de Ouro Preto, e inclua-se nos 
250:000$, para conservação e reparo dos pro
prios nacionaes, 22:986$, para conclusão das 
obras do Senado. 

Supprima-se o § 5° das disposições finaE:s,e 
accrescente-se o seguinte additivo: 

Fica absolutamente vedada a creação de 
qualquer commissão no paiz, no estrangeiro, 
com o auxilio ou subsidio dos cofres publicos, 
quando para isso não seja expressamente con
signada a necessaria verba. 

As reducções propostas importam em 
555:940$000. 

Os accrescimol!! em 5:600$000. 
Havendo a diminuição real de 550:340$000. 
O que fará com que o orçamento fixado 

pela commissão de finanças do Senado, seja in
ferior á proposta do governo de 2.170:733$175, 
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6- que só exceda ao orçamento votado para o 
eX8rcicio vigente, 332:631$000. 

As reducçães indicadas não desorO'anisam 
s~rviços, r~tabelecem a applicação da lei, e 
so affectam a despezas supertluas ou perfeita
mente adiaveis. 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1893. 
- Manoel Victorino, relator. - Saldanha 
Marinho.-Amaro Cavalcanti(com restricções). 
- Monteiro de Barros. - RorLrigues Alves.
Jotlo Barbalho (com restricções). 

(Compareee e assume a presidencia o Sr. 

O !iiib-. Ruy Barbosa diz que, 
apezar de achar-se muito adeantada esta 
se~s~?, julga não ser tarde para provocar a 
o~mlao do Sena(jo, mediante um projecto de 
lei, sobre assumpto que se acha licrado a uma 
das garantias estabelecidas entr; as dispo
sições da Constituição americana. 

A Constituição da Republica, no art. 6° das 
disposições ~raIl:sitoria.s, prescreve (lê) : 

c Nas primeiras nomeações para a magis
tratura federal e para a dos estados serão 
preferidos os juizes de direito e os desembar
gadores de mais nota. 

Os que não forem aumittidos na nova or
ganisação judiciaria e ti verem mais de 30 
annos üe exercicio, serão aposentados com 
todos os seus vencimentos. 
. Os que tiverem menos de 30 anuos ele ex
ercicio continuarão a perceber seus orflena!los 
até que sejam aproveitactos ou aposentado~ 
com ?r.denado correspondente ao tempo de 
exerclClO. 

As despezas com os maf;istrados aposen
tados ou postos em disponibilida~le serão pagas 
pelo governo federal. » 
~ direito c~msagra~o nesta disposição are

Spel to da an Liga maglst.ratura,não foi creação 
da ordem republicada. Elle já existia, quer 
pela lei de 20 de sfltembro de 1891, quer pelo 
decreto de 9 de outubro de 1886. 

No seu proposHo de limitar es effeitos da 
revolução aos meios indispensaveis para a 
tl'~nsforr.nação politica a que ella levou o 
palz, a dlCtadura revolucionaria, e depois a 
assembléa constituinte empenharam todas as 
precauções com o fim de evitar prejuizos des
necessarios e violencias inuteis. 

A magistra.tura, pelo seu espirito liberal, 
p~los seus Il:ntigos .serviços ao paiz, pela isen
çao que a dlstlllgma entre as lutas politicas, 
mereceu a garantia que a Oonstituiçãoconsa
grou no art. 60 das disposições transito
ri as. 

Evidentemente, em presença desta disposi
ção, a situação dos antigos magistrados se tie
fine em uma aessas duas especies : 1" -a dos 
que ao tempo da revolução, contavam já 30 
aen.osde serviço. 

. Es.ses fio~ram com o clireito á aposentado
l'l,~ lmmedmta, com todos os seus vencimen
tos. (Apoiado do Sr. Coelho Rodrigues.) 

2"-os que não contavam ainda essa anti
guidade. 

A esses o legislar1 0r constituinte reservou o 
d~r~i~o de au\erirem 3S vantagen s da dispo
lll?lhdade, ate qu~ fos~em ulteriormente apro. 
veItados na orgamsaçao da magistratura fe
deral, ou na dos estados; ou a aposentadoria, 
com ordenad0 proporcional ao tempo de ser
viço, si o requeressem ou cahissem em inva
linez nos termos cto art- 75. (Apoiado do Sr. 
C Jelh" Rodrigues.) 

Claro está, portanto, que a aposentação 
dos antigos magistrados antes dos 30 annos 
de serviço, é uma faculClade reservada a elles 
pela Constituição, e não um arbitrio que con
tr'a elIes deixasse a Constituição ao Poder 
Executivo. 

Ao contrario, seria estabelecer no seio desta 
lcasse,que o legislador constituinte quiz abri
gar de1laixo (le um principio equita
tivo de protecção geral, uma dualidade de si
tuações absurda, iniqua e injustificavel. 

Uns, pelo simples acaso de terem sido 
approveitauos na primitiva organisação da 
magistratura geral ou estadual, ficariam 
isentos dos inconvenientes da revolução; ou
tros,por esse facto, se tomariam passíveis do 
simples arbitrio do Poder Executivo. 

Não foi isto o que quiz o legislador consti
tuinte. 

Entretanto, o Senado sabe pezar hoje sobre 
a antiga magistrd,tura uma ameaça grave, 
em virtude de declaração contida no relato
rio do Ministerio da Justiça. 

O SR. JOÃo BARRAI.Ho-Ameaça de uma 
grande violencia_ 

O SR. Ruy BARBoSA-De uma grande vio· 
lencia. 

Allude-se á necessidade de obviar despe
zas creadas pe1a situação particular dessa 
classe que o legislador constituinte quiz abri
gar da violencia revolucionaria. 

Em primeiro logar parece ao orador que 
é frivola, futil e illegitima a consideração de 
economia, quando se trata simplesmente da 
execução de direito rigorosamente constitu
cional. 

Não cabe ao Senado saber si os cofres pu
blicos pouparão ou perderão mais algumas 
centenas de contos, respeitados ou desrespei
tados os direitos da antiga magistratura. 

A questão e simpleslllente saber si esse di
reito se achaou não positivamente consagrado 
na lettra do pacto constitucion"l. 

O SR. COELHO RODRIGU!llS - A paiados. Fiat 
justitia. pereat mundus. 
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o SR. RUY B.utBOSA _ )i;ptretanto, si o Se
nado tiveaFe ~I) olhara. consideJ'ações de 
economi/L, pareça que não seri!!, nelita hypo
these. pal'~ o $enado, pronunciar· se contra a 
a.ntiga m!!,gistratura. 

proporclonaes não existia siJlã.Q I!Q.ra os ma
gistrados com dez annos de serviço. 

No regimen creado pelo art, 6° das dispo
sições transitprias; este direito existeem re
lação aos membros da antiga magistratura; 
que não foram aproveitados. qualquer que 
seja a antiguidade delles, ainda quando infe
rior aos 10 annos do antigo regimen. 

As despezas com eSsa clasfle estão orçadas 
no maximo, feitas as deducções com magis· 
tra.dos faUecidos e aposentados, em cerca, de 
500:000$000. 

A economIa com o golpél armado pelo Poder 
Executivo seria de cerca de 250:000$000. 

Si os nobres sena~ores quizerem ter o tra
balho de consultar, por exemplo, as tabeUas 
do Ministerio da Guerra, verão que sim
plesmente com os criados dos otficia.es a 
nossa despeza orçamentaria sobe a perto de 
500:000$000. 

O SR. COELHO RODRIGUES-Esse pouquinho. 
O SR. Ruy BARBOSA - Não parece muito, 

portanto, que metade apenas da deliPeza con· 
sagrada ... 

O S~. CoELHO RODRIGUES - Aos cria10a dos 
officiaes ... 

O SR. Ruy BARBOZA •• , ás necessidades dos 
officiaes do exercito, se liberalisa e com um 
pouco de equidade em relação a uma classe 
cujo concurso tão util foi á inauguração da 
Republica. 

O SR. SALDANHA MARINHO-Apoiado. 
O SR. Ruy BARBOZA-OS fundamentosju

ridicos, porém, em que essa idéa offlcial pre
tende estribar-se, não resistem a um momento 
de analyse. 

O Senado sabe que a Constituição, no art. 83, 
mandou respeitar as leis do antigo regimen, 
que implicita ou explicitamente não con
trariassem ao systema politico estabelecirlo na 
Constituição, ou aos principios neIla fixados. 

Ssria necessarto demonstrar que a protec· 
ção pretendida para es,a classe, nos termos 
do a~'t. 6' da disposição constitucional. se 
I\cPa. em desa,ccordo com as leis de 1870 e 
1886, para poder SUifl'Rgar com algum vis
lumbre de plausibilir1 ade a violencia imagi
nada nas regiões officiaes. 

Ora, é evidente que essas duas leis do ano 
tigo regimen não se acham absolutamente 
em contradição nenhuma com o actual. 
(ApQiadQs dQ Sr. Saldanha Marinho.) 

A Constituição, no art. 6° das disposições 
transitorias, não firmou direitos contradito· 
rios com eSlJas leis. 

Em que é que o direito novo se contradiz 
com o antigo? 

Ha vantagens do segundo para o primeiro, 
mas não incompatibilidade entre os dous. 

As tradições do Sen;tdo fjão inteiramente 
favoraveis á interpretação que o orador acaba 
de defender. AS5im em. 1891 foi submettido 
ao senado um proJecto dando o direito de 
aposentadoria aos juizas que em determiaado 
tempo não fossem aproveitados. 

E' precisameute o que o Poder E]j;ecuti"fQ 
pretende agora, é o direito de aposentar os 
magistrados que não foram contemplados a.té 
agora na organisação da magistratura local 
ou da União. Pois bem, este projecto cahiu 
no Senado por inconstitucional. Sobre eHe 
pronunciou, entre muitos Srs. senadores, o 
Sr. Rangel Pestana, as seguintes palavras 
(lt) t 

i< ••• e nós levamos muito longe, por um 
sentimento excessivo, por um erro perigoso, 
os taes direitos adquiridos. 

Prevaleceu, porém, no Congresso, genero
samente, o largo principio dos direitos adqui· 
rido~. 

Porventura esSCi direitos adquiridos não 
estão perfeitamente gara.ntidos no art, 6' .das 
disposições transitorias 1 Estão, e estão con
venientemente para ~ organisação da Repu
blioo, ainda que inconvenientemente para. as 
finanças da União. Mas o influxo de sympa
thia e o respeito a esse~ direitos levaram o 
Congresso a ser condescendente, a ser gene
roso, votando aquelle artigo. 

O Congresso generosamente quiz que a ma
gistratura não fosse prejudicada em todos os 
seus direitos e vantagens; estabeleceu o prin
cipio em relação á" autonomia dos estadOf;l para 
a organililação de sua.s magistraturas mas 
quiz; nas primeiras nomeações salvar os in
teresses legitimos dessa classe, garantir as 
suas vantagens anteriorml'lnte estabêlecid.o>s 
e de algum modo promettidas pelos organisa.-
dores da Re~ublica no dia da victoria .• Dahi 
veiu a disposicão do tlrt. 6 1.» 

Apenas melhorou, para 08 alltlgos magis· 
trados, que a revoluQão deslocou dos seus 
cargüs, e dlilixou em disponibilidade a. situa
ção anteriormente estabelecida. 

Pretende ainda O Poder E;®utivQ firmar
$e para essa interpretação abusivl!-. qv.e pro
curou dar á disposição do a.rt. 6° nas razões 
do veto opposto pelo Poder Executivo a esse 
projecto do Congresao; mas é precisamente 
na. discussão que se estabeleceu a Vrop()8ito 
desse vet oq ue o Senítdo póde encon trar os da
\,los ma.is p~itivQ.'i -e majs ~eguros para ver 
que j9i 1W~ime ~ .opiniã.o contraria ao arbi-

No regimen da lei de 2U de l!etembro da 
1871 e 40 decreto de 9 de outubro de 1886, o 
direito. aposentadoria com os vencimentos 
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trio que pretende o Poder Executivo, de 
aposentar forçadamente os membros da an
tiga magistratura. 

Assim a disposição do projecto vetado dizia 
{Lê.) 

«Nenhum magistrado será aposentado, sem 
que tenha completado 30 annos de serviço 
publico, salvo invalidez provada em inspec
ção de saude.» 

Essa disposição era com effeito inconstitu
cional, porque tirava aos membros da antiga 
magistratura o direito á aposentarloria antes 
dos 30 annos com as vantagens dos seus ser
viços, direito que já tinham adquirido pela 
Constituição. Ora, todos os oradores que oc
cupaJ'am a attenção do Senado a este respeito 
se pronunciaram no mesmo sentido contra 
a interpretação que o orador combate. O 
Sr. Gomensoro, por exemplo, dizia (Zê): 

«As raz0es da não sancção trazem para o 
orador I-ima novidade, e desejara que fosse 
possivel vir o ministro dar explicação dos 
seus actos, que o Sr. ministro da justiça 
viesse mostrar em que assentou sua opinião, 
onde a disposição da lei que declara que o 
magistrar10 será aposentado com o tempo que 
tiver, e cessará de ser magistrado em dispo
nibililade. desde que for organisada toda a 
magistratura da União.» 

O Sr. Ta vares Bastos entrem em lar
gos desenvolvimentos para chegar ásmesmas 
conclusões (Zê): 

«A Constituição, no art. 6° das disposições 
transitorias, diz que os magistrados que não 
forem aproveitados llas primeiras organisa
ções judiciarias dos estados, serão aposenta
dos com ordenado por inteiro, si tiverem 
mais de 30 annos de serviço, e aquelles que 
não forem aproveitados continuarão em dis
ponibilidade até que sejam aproveitados ou 

'aposentados com ordenado correspondente ao 
tempe de exercicio. 

Ora, o orador entende que a disposição ad
ditiva da Camara elos Deputados ao projecto 
em discussão é inconstitucional, não porque 
seja de opinião que possam ser aposentados 
magistrados em disponibilidade que tenham 
qualquer tempo de exercicio, mas porque 
considera que estas disposições transitorias 
são disposições consti tucionaes. 

Pensa que a unica garantia que teem no 
Brazil os magistrados em disponibilida<le é 
justamente essa disposição transitoria da Con
stituição, que é tão constitucional como o 
resto da Constituição. 

Si o Poder Executivo julgar que ha direito 
de aposentadoria para esse!'! magistrados, 
pelo facto de que os estados :::.e acham organi
sados, não obdece ao art. 6' já citado. 

O legislador quiz que elles não ficassem em 
peior posição do que aquelles que, por casua-

lidade, na organisação dos estados, fossem 
aproveitados, ou daquelles que tinham mais 
de 30 annos de serviço, fazendo com que elles 
fica.ssem percebeni!o erdenado até que com
pletassem esses 30 annos, de modo a serem 
aposentados com todos as vencimentos. 

Não ha duvida que a Constituição quiz fa· 
vorecer os magistrados e não castigaI-os, 
porque não mereciam castigo por culpa que 
não commetteram. 

O Sr. Campos Salles pronunciou-se no 
mesmo sentido (Lê:) 

Que quanto ao caso de ser aproveitado, 
tem-se à propria Constituição declarando 
expressamente que o que tiver já completado 
30 annos, te:n aposentadoria, mas os que 
ainrla não tiverem, po(lem ser aproveitados, 
e, quando forem aproveitados, perderão o fli
rei to á aposentadoria. Este é o pensamento 
da disposição constitucional, desde o momen
to em que elle seja collocado na nova magis
tratura, quer federal, quer estadual, perderá 
esse direito á aposentacão. 

Mas o que está expresso na Constituição é 
que, dadas essas condições, o magistrado 
poderá aposentar-se .•.. 

OS r. Gomensoro-Poderá 

O Sr. Campos SalIes ... isto é, tem direito a 
aposentação; não fica ao arbitrio do Poder Exe
cutivorecusal-a;pelo contrario, esse é um acto 
da administração,que se torna necessario para 
regular a questão do pagamento. 

Portanto, estabelecidas estas regras pela 
Constituição, não é preciso esperar os 30 
annos. 

O Sr. Domingos Vicente - Não. 
O Sr. Campos Salles diz que, continuando 

tudo que se queira fazer no sentido de modi
ficaI-os por lei ordinaria,é inconstituicional... 

O Sr. Tava)'es Bastos Apoiado. 
Logo é um direito e o juiz só perde 

!'lO casO de ser contempla'lo na organisação 
da magistratura local ou geral. . 

O Sr. Americo Lobo abundou nas 
mesmas considerações, dizendo entre outras 
cousas (Zê) : 

« Da simples leitura do art. 6° das dispo
sições transitorias, vê-se que os juizes de di
reito e desembargadores, não aproveitados 
na primeira ol'ganisação judiciaria, federal 
ou estadual, ficam na expectativa de serem 
aproveitados posteriormente nas ditas justi
ças, ou de se aposentarem, desde qu(}, preen
cham 30 annos, contados da posse, ou se im
possibilitem physica ou moralmente. 

Cumpre que taes juizes sejam aproveitados 
na justiça federal; é esta uma obrigação da 
União, que está gra.vada na Constituição, 



SESSÃO EM 31 DE AGOSTO .DE 1893 197 

" respeitando os direitos adquiridos, e não po- I Termina o orador pedindo ao Senado que 
demos violar os dos magistrados. releve estas ponderações destinadas a expor 

Pertence aos governos federal e dos es- de modo chão e em tom de conversa as suas 
tados aproveitar a magistratura antiga, e, opiniões, que felizmente crê que se acham de 
portanto, o equivoco do marecbal presidente accordo com as da maioria do Senado. 
estáem suppor que este aproveitamento só Vem á mesa o seguinte 
teria logar quantl.o os estados organizassem 
primitivamente o seu poder judiciario ; 
a obrigqção é permanente, o seu implemento 
é mais economico e util ao thesouro, porque 
o juiz aprovei.tado deixa de pesar com o 
onus, ou da disponibilidade, ou da aposenta
doria. 

A conjuncção ou (do art. 6°) é empregada 
dijunctivamente ; aproveitado não é equipo
lente de aposentado, antes são termos que não 
se conciliam : entretanto, diz o veto que o 
art. 6° manda aposentar todos os magistra
dos, tenham ou não 30 annos de exercicio, 
continuem ou não aptos para o serviço.» 

Eis ainda as suas palavras no discurso a 3 
de outubro de 1891. 

« A classe dos magistrados brazileiroB foi 
muito maltratada durante o imperio; até 
quasi que se a chamou uma irmandatl.e de São 
Francisco. Outrora, salvo o caso de invali
dez, o mag-istrado só podia ser aposentado 
contando 35 annos de serviço, ou 75 de edar1e. 
A constituição já diminuiu esse prazo e mar
ooa o de 31.) annos. em que a aposentadoria se 
désse com todos os vencimentos. O art. 2° (10 
pT'ojecto tende a augmentar o numero das 
aposentar1.orias e a apressaI-as fôra do caso 
de invalidez. 

Pergunto: qual o motivo por que se ba de 
facilitar e decretar aposentadorias, á seme

PROJECTO N. 43-1893 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.. Os juizes de direito e desembarga

dores, não contemplados até agora na organi
sação da magistratura da União,ou na dos es
tados, continuarão em disponibilidade, na 
fôrma. da Constituição, art. 6° das Disposições 
tran.~itorias, até serem aproveitadas ulterior
mente, ou aposentados CQm ordenado propor
cional ao tempo de serviço,si o requererem,ou 
cahirem em invalidez (Constituição art. 75.) 

Paragrapho unico. Esses magistrados, em 
perfazendo 30 annos de exercicio, teem direito 
à. aposentadoria, com todos os seus vencimen
tos (Constituição, ibid.) 

Art. 2. ° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.
Rtly Barbosa. -Saldanha Marinho. -J. Ca
tunda.-Firmino da 8ilveira.-Almeide, Bar
reto.-Virgílio Damasio. 

E' lido e estando apoiado pelo numero (1e 
assignaturas, vae a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos. 

lhança da compulsoria obrigatoria, isto é, O Sr. Coelho Rodrigues- Pedi 
aposentadorias inrlependentes inteiramente da a palavra para fazer uma reclamação sobre 
condição de invalklez? Não convém ao ma- os extractos dos discursos que tenho profe
gistrado ser aposentado, e havemos de for- rido nesta casa. Não costumo reclamar; tem 
çal-o? como havemos de collocar esses ho- me faltado até as notas tacbygraphicas de 
mens no quartel da saude, antes do tempo? um; nunca reclamei a V. Ex.; deixo cahir em 

A Constituição diz-até serem aproveitados. prescripção; faço de conta que fanarei de 
Elies estão, pois, na expectativa de serem outra vez, porque si quasi nunca é tempo 
aproveitados, e nesta expectativa se conser- opportuno para retirar-se o que uma vez se 
vam, não sendo uma posição muito incom- disse, ha quasi sempre tempo para repetir o 
moàa, antes uma esperança suave.» que uma vez já foi dito. 

A obrigação é permanente, para aprovei- Na sessão de segunda-feira tive de tomar 
tal-os eé permanente, porque o direito cor- parte no debate relativo ao almirante Wan
respondente a essa obrigação continuou a denkolk, e receiando as tradições dos nossos 
subsistir. resumos, fui ao Diarío Official lÍ, noute, espe-

Na Camara dos Srs. Deputados foi apresen- rei até ás lO horas a ver se chegava o resumo 
tado um projecto com 15 assignaturas de dos debates na parte que me interessava; 
membro!! daquell~ ?asa" perten.centes aos. di- retirei-me sem que elIe tiv(~sse chegado e no 
.... ersosgrupos pOhtlCOS, no sent,ldo do.proJec!-0 dia seguinte fui desagradavelmente surpr'e
que agora o ,?rador submette a conslderaçao I hendido por varhs afflrmações contrarias ao 
do Senado (le) : que eu havia dito e que me eram imputadas 

« Art. 2°. A aposentadoria facultada paIo offlcialmente. 
art. 6° das disposiçõos constitucionaes transi, Por exemplo este tópico (lê): «Sejam quaes 
torias, só será dada nos termos do art. 75 da forem as sympathias que lhe inspirem a revo
Constituiç&o, ou a requerimento do jUiz em lução do Rio Grande Sul, não acreditará 
disponibilidade. » jámais que ella seja legal.» . 
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Só.·' hontem á ta.rde recebi Q,f! notas tMhY-\ na sna. mensagem, citando o Diat<io Ofllcial, 
graJ)hicas e pó1' isso SlÓ hoje poll60 fuZer a. o numero e creio que até ti. pagina onae foi 
reclamação. I públicado. 

Estas notas tacb1graphícàS dizem o se- ,O SR. RuY BARllOSA-IsSo (J1'a um argu-
guinte (lê): mento 8.coo.sorlo. 

«Quaesquer que sejam as minhas sym- O SR. C?ELHO RODRIGUES- M!Ls basta isto 
pathias pela revolução do Rio Grande do para legahzar o chamado COdlgO penal da 
Sul, e eu as tenho... armada 1» 

O SR. PINHEIRO GUEDEs-E quem não as 
tem 1 

« ••. não chega ao ponto de a declara,r 
legal, e desde qUe duvido d3. légalidade 
daqueUe movimento, não devo na Ihinha posi
ção de senador, animar os que o promovem e 
susten tam .» 

Vê v. Ex. que tJ cousa muito differente 
daquelIa affirmação ne que é illegal o mo
".imento, ne que jàmais elIe poderá ser legal, 
O que importaria um compromisso do meu 
voro até para o futuro. 

Não chegou até ahi o meu pensamento 
pelo contrario, tenhó tantas dm'ldas sobre a 
legalidade do movimento, cOmo sobre a lega
galidade da intervenção do poder fMeral 
n&quella questão. 

O SR. C. OTTONI-E sobre a legalidade do 
governo que lá está. 

O SR. C. RODRiGUES- Tenho duvidas tam
bem sobre elIe e nestas condições me abste
nho de decidir entre os dous lados. 

Outro ponto foi éSte (lê) : 

«No Supremo Tribunal de Justiça Sê disse 
que o Codigo Penal da Armada, de novembro 
de 1890, fora mandado pôr em execução a 5 
de fuvereiro r1ª 1891. 

Fora, entretanto, por decreto de 4 do mes
mo mez, suspenso e por subsequente delibe
I'II.Qão de 14 1I.utorisando o ministro da ma
rinha a t'eforrtlal·o. Buscou-se negar a auten
cidade deste déCreto, Sem embargo <te a ha
ver sustentado em rua. homenagem o Pi'8si
dente da RepubIioa. 

Conceda-se, pàra argumentar que é pro
vada a autenticidade da alIudido decreto i 
pergunta-se: são esses elementos sutncientes 
para legalisar o chamado CQiigo Penal da 
Armada ~ Exista embora {lsSe decreto, auto
risa. elle alguma solução pratica~. 

De maneirà que. ainda depois que o Pre· 
sidente (la Republica reli1metteu a esta caSa 
não só o numero <to Diarill OffiCiaZ em quesahio 
o decreto, mas até a. pagina, eu ain~a con
cedia, para argumentar, a autenticida/'e do 
decreto que era inTocado pelo chefe do poder 
executivo. 

Não cheguei até ahi, Sr. Preslrlente, são 
liberdat1es dO extractador. O que diSllê fOi o 
s~inte (Z6) 

éHa.via-sll negado o. a.utenticidade deste 
decreto e o Presidente da. Republicll. sustenta-a 

Ora, SI'. Presidente, a. extractaNle desta 
desta maneira o que se diz aqui, é muito 
melhor que não se extractej éeU venho pe~ir 
á V. Ex. providencias para que os meus 
discursos de hoje por diante não sejam 
extractados no Diario Ofticial. 

O SR. PltESIDENTE-O pedirlo do nobr~ Sé
nador, será satisfeito. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em 2' discussão, da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 61, de 1893, dis
pondo sobre terras devolutas dos Ilstados da 
União, a que se refere o art. 64 da Consti-' 
tuição. 

E' approvado o art. 1°. 
E' approvada a emenda do Sr. Joaquim 

Murtinho supprimindo o art. 20
• 

E' approvado o art. 3D
, salvo a emenda ad

ditiva do Sr. Joaquim Murtinho, a qual é 
tambem approvada. 

São successivamente approvados os arts. 
4°,5",60 e ultimo da proposição. 

E' a pr.~posição, assim emendada, adoptada 
e passa para 3" discussão. 

O SR. ANTONlO BAi:NA (pela ordem) requer 
dispensa de intersticio para 3~ discussão da 
proposição. 

Consultado, o Sena.do concede à dispensa. 
Vem á meSa a seguinte 

])eclaraçtio de 1)oto 

V0tei contra toda Do proposição vinda da. 
Camara dos Deputados sobre terras deV'olu
tas. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893. -
Amaro Cavalcatni. 

Votação, em 2" discussão, da proposição da. 
mesma camara, n. 65, de 1893. autorisando o 
goV'erno a empregar os officiaes e praças do 
exercito no estudo e construcção dJ. estrada. 
de ferro de Catalão a Cuyabá, passando por 
Goyaz. .. 

E' approvada e, sendo adoptada, passa para 
3" discnssão. 

O SR. PARAl'<HOS (pela ol'dem) requer dis
pensa de intersticio para a. 3.a discussão da. 
proposição. 

Consultado, o Senado concede & dll!pensa. 
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Segue-sé em di8cuS!Iáo uniéa,e é sem debate 
approvada,a redacção do projecto do SenaQo, 
n. 39, de lS93, dispondo sobre a vitaliciedade 
dos omcios de contador dos juizos do Districto 
Federal. 

Entra em 2" discussão, a qual encerra-se 
sem debate, o art_ l° da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 55, de 1893, appro
vando com modificações o decreto n. 1167 de 
17 de dezembro de 1892, que autorisou a fu
são do Banco da Republica com o do Brazil, 
com o parec@r da commissão de finanças e 
voto em separado. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se 
tambem sem debate, o art. 2° com a emenda 
oll'ereci~a no voto em separado. 

Seguem-se em 2' rliscussão, a qual encer
ra·se sem debate, os arts. 3° e 4°. 

Segue-se em 2' discussão, a qual encerra-se 
sem debate o art. 5°, com a emenda oifere
cida no voto em separado. 

Segue-se em niscussão o art. 6°, com a 
emenda oiferecida no voto em separado. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em 
discussão, a seguinte 

Sub-emenda 

Na emenda o1fereclda no voto separado, 
diga-se :-2 1/2"/0 em vez de 4 °/a. 

Sala das sessões, 31 de agosto de lS93.
Cunha Ju.nior. 

O Sr. Manoel Vict,orino com
bate a emenda oiferecida ao art. 6° do pro
jecto, pelo Sr. senadar Amaro Cavalcanti, 
pronunciando um discurso. 

O Sr. AIllaro Cavalc8nt.i pro
nuncia um discurso defendendo a emenda 
substitutiva do art. 6°, que apresentou, e que 
fôra combatida pelo orador pre"edente. 

O Sr. Manoel Victorillo volta 
á tribu na para responder ao discurso do 
sr. Ámaro Cavalcanti, continuando a sus
tentar que a emenda substitutiva do art. 6° 
deve ser rejeitada pelo Senado_ 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a discussão. , 

Segue-se em discussão, a qual encerra-se 
sem debate, o art. 7". 

Segue-se em discussão, a qual encerra-se 
sem debate, o art. SO com a emenda oiferecida 
no voto separado. 

Segue-se em discussão, a. qual encerra-se 
sem debate o art. 9°. 

Seguem-se em discussão, a qual encerra-se 
sem debate, os arts. 10 e 11, com as emendas 
oiferecidas no voto separado. 

Seguem-se em di!cussão, a qual encerra-se 
sem debate, os arts. 12 a 17. 

o SR. COELHO RODRIGUÉI!I (peta ordem) ob. 
serva que já está da.da a hora e não pôde cort
tinuar a dIscussão. 

O SR. PRESIDENTE declara que as sessões 
devem durar quatro horas. 

Ora, tendo a de hoje começaclo 15 tninutos 
depois do meio-r1ia, neve terminar tambem 15 
minutos depois das quatro. 

Seguem·se em rliscussão, a qual encerra-se 
sem rlebate os arts. 17 a 19 da proposição. 

O SR. COELHO RODRIGUES (pela ordem) faz 
ver que já não ha na casa o terço de senado. 
res que a praxe estabelecida exige para que o 
Senado possa funccionar. 

O SR. PRESIDENTE vae manda.r proceder á 
chamada. ' 

E' o uniro meio de verificar-se si ha ou não 
numero. 

Procede-se á chamada dos Srs. senadores 
que compareceram á sessão (49) e deixam de 
responder os Srs. Antonio Baena, Thomaz 
Cruz, Elyseu Martins, José Bernardo, Virgílio 
Damasio e Saldanha Marinho, que communi
caram á mesa que se retiravam por incom
morlados ; e os Srs. Francisco Macharlo, Joa
quim Sarmento, Cunha Junior, Gomensoro. 
Coelho Rodrigues, Catunda, Ohveira Galvão. 
Almeida Barreto, Firmino da Sil veira. Gas
par de Drummond, Messias de Gusmão, Rosa. 
Junior, Coelho e Campos, Ruy Barbo~a, Do
mingos Vicente, Laper, C. Ottoni, Joaquim 
de Soma, Silva Canedo, Paranhos, Joaquim 
Murtinho, Pinheiro Guedes, U. do Amaral, 
Santos Andrade, Raulino Horn e Esteves Ju
nior, que não fizeramcommunicação alguma. 

O SR. PRESIDENTE declara que, verificando-. 
se pela chamada não haver mais na casa 113 
do numero de Srs. senadores, fica adiada a 
discussão da proposição e designa para a or~ 
dem do dia da sessão seguinte: 

Continu'lção da 2" discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 55, de lS93, 
approvando com modificações o decreto n. 
1167 de 17 de dezembro de 1892, que autori
sou a fusão do Banc0 da Republica com o do 
Brazil. 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 61, de 1893, dispondo sobre 
terras devolutas do~ estados da União, a que 
se refere o art. 64 da Constituição ; 

3" discussão da proposição da mesma ca
mara n. 65, de lS~3, antorisando o governo a 
empregar os omciaos e praças do exercito no 
bstudo e construcção da Estrarla de Ferro de 
Catalão a Cuyabà, passando por Goyaz 1 

2" discussão do projecto d@ Senado, n. 36, 
de lS93,dispondo sobre o modE> por que devem 
ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
do União, os funccionorios' aposentados: ' 

3' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 19, de IS93, que manda contar 
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para a jubilação do ex-professor da Escola 
Naval, José DiogoOsorio de Oliveira, o tempo 
em que serviu no exercito até o posto de te
nente, em que foi reformado; 

3" discussão da proposição da mesma ca
mara, n_ 28, de 1893, concedendo pensão a 
D. Marianna Cecilia Meirelles da Fonseca, 
viuva do marechal Manoel Deodoro da Fon
seca ; 

3" discussão da proposição da mesma ca
mara, n. 37, de 1893,cõncedendo uma pensão 
á viuva e filhos do desembargtdor Caetano 
Estellita Cavalcante Pessoa. 

2" discussão das proposições da mesma ca
mara: 

N. 52 de 1893, declarando que a reforma 
do brigadeiro grar1,uado Joaquim Antonio 
Xavier do "alle será no posto de general de 
brigada effectivo, com as vantagens do decre
to n. 18 de 17 de outubro de 1891; 

N. 54 de 1893, estendendo a todos os offi
ciaes do exercito reformad0s de accordo com 
o decreto n. 193 A, de 1890, as disposições do 
decreto legislativo n. 18 de 1891; 

N. 56, de 1893, concedendo uma pemão 
mensal de lOO$ a D. Claudina Telles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz TelIes 
de Menezes: 

N. 47, de' 1893, concedendo pensão a D. Rita 
Ro,lrigues da Fonseca Hermes, viuva do ma
rechal Hermes Ernesto da Fonseca; 

Discussão unica da proposição n. 49 de 
1893, da Camara dos Deputados, substituti va 
do projecto do Senado n. 2 de 1892, determi
nando que a reforma concedida por decreto 
de 17 (le março de 1891, ao genaral de briga
da Frederico Christiano Buys, será no posto 
de general de divisão. . 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu
tos da tarde. 

95a sessão em 1 de setem~ro de 1893 
Presidencia do Sr. Gil Goulart 

(2° secretario) 

SUMMAIUO - Chamada - Leitura da aeta - Decla
ração do Sr. Joaquim Sarmento - Approvação da 
acta - EXPEDIENTE - Parecer - Discurso do Sr. 
Amaro Cavalcanti - ORDEM DO DIA - Votação da 
proposição n. 55 de i893 - Declaração de vot" - Re
querimento do Sr, Amaro Cavalcanti - Votação -
3a discussão da proposiçao n. 61 - Discurso do 8r. 
Amaro Cavalcanti- Emenda - Discursos dosSrs, Gil 
Goulart, Quintino Bocayuva. Manoel Victorino e Luiz 
Delfino - Adiamento da discussão - Om.io da Ca
mara dos Deputados - Parecer das commissões de 
constitui~ão, poderes, justiç" e legislação. 

Junior, Gomensoro, Cruz, Coelho Rodrigues, 
Elyseu Martins, Catunda, José Bernardo, Oli· 
veira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida 
Barreto, João Neiva, Firmino d~L Silveira, 
Joaquim Pernambuco, João Barbalho, Rosa 
Junior, Ruy Barbosa, Manoel Victorino, 
Q. Bocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, C. 
Ottoni, Rodrigues Alves, Joaquim de Souza, 
Silva Canedo, Paranhos, Santos Andrade e 
Raulino Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta da sessão 

anterior. 

o t§r. JoaquiD1 SarUlento de
clara que se retirou da sessão de hontem por 
incommodado, não tendo deixado declaração 
alguma á mesa por te l-o feito depois da hora 
regimental. 

Não havendo mais quem faça reclamação, 
da-se por appl'ovada a acta. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs.: Thomaz Cruz, Francisco Machado, Ma
noel Barata, João Cordeiro, Messias de Gus
mão, Gaspar Drummond, Virgilio Damasio, 
Domingos' Vicente, Monteiro de Barros, Laper, 
Americo Lobo, Pinheiro Guedes, U. do Ama
ral, Esteves Junior e Luiz Delfino. 

Deixaram de comparecer com causa partici
pada os Srs.: Prudente de Moraes, João Pedro, 
:Souza Coelho, Eduardo Wandenkolk, Coelho 
e Campos, Generoso Marques, Pinheiro Ma
chado e Julio Frota; e sem causa participada 
os Srs.: Campos Salles, Aquilino do Amaral, 
Joaquim Murtinho e Ramiro Barcellos. 

O SR. 3° SECRETARIO (sevindo de 1") dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios : 
Tres do l° secretario da Camara dos Depu

tado, datados de 31 do mez findo, remettendo 
as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 76 -1893 

Emenda da Camara dos Deputados ao projecto 
do Senado, que amnistia os inplicados nos 
movimeneos do estado de Santa Catharina. 

Ao meio-dia comparecem 33 Srs. sena- Accrescente-~e : 
dadores, a saber: Gil Goulart, Anton'io Baena, Art. Ficam igualmente amnistiados os im-
loaquim Sarmento, :Nina Ribeiro, Cunha plicados nos acoutecimentos politicos que ti-
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veram logar o anno passado nos municipios 
do Triumpho e outros de Pernambuco. 

Camara dos Deputados,31 de n g'osto de 1893. 
- João Lopes, presidente.- Antonio Azeredo, 
l° secretario.- J. Avellar, 4° secretario.
A's com missões de constituição e poderes e de 
justiça e legislação, 

N. 77 -1893 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada a prescripção 

em que incorreu D. Maria dos Santos Lucas, 
para perceber o meio soldo a que tem direito 
de 1853 a 1892; revogam·se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 31 de agosto de 
1893.- João Lopes, presidente.- Antonio 
Azeredo, lo secretario.- Thomaz Delfino, ser
vindo de 2° secretario.- A' commissão de 
finanças. 

N.78-1893 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 O Poder Executivo ol'ganisara, 

sob a denominação de Instituto Sanitario Fe
deral, o serviço s<\nitaaio terrestre, compre
hendendo o Laboratorio Bacteriologico e hos
pitaes de isolamento, e expedira regulamento 
dando regimen to (j de tinindo as funcções e 
attribuiçõos do instituto, que tera a seu cargo 
os seguintes serviços: 

l°, o estudo das molestias transmissiveis 
indigenas ou exoticas que se desenvolverem 
em qualquer ponto do paiz ; 

2°, o exame das condições mesologicas em 
geral, e em particular o estudo microscopico 
e chimico do ar e da agua, bem assim o es
tudo do suh-solo e da vegetação e das aguas 
do sub-solo; 

3°, o serviço da estatistica demographo
sanitaria, da Republica, encarado de modo 
geral e minuciosamente em relação ao Dis
tricto Federal; 

4°, os assumptos que se prendem ao exer
cicio da medicina e da pharmacia ; 

5, ° a organisação de um codigo pharma
ceutico, que deverá vigorar em toda a Repu
blica ; 

6°, hospitaes de isolamento. 
Art. 2. o O .pessoal da repartição e os re

spectivos vencimentos serão regulados pela 
seguinte tabeHa: 

Pessoal 

director (medico) •....•.... 
I ajudante de director(medico) 
I secretario (medico) ........ 

Sllll4DO 26 - v. IV 

12 000$000 
6 000$000 
7 200$000 

1 archivista e bibliothecario 
(medico) .................. . 

2 amanuenses a 3.000$ ..... . 
1 demographista (medico) ... . 
1 ajudante do demographista 

(medico) .................. . 
2 auxiliares do demographista 

a 2:400$ ................. . 
1 cartographo ........••..... 
1 chefe de laboratorio (medico) 
4 auxiliares technicos (medicos 

ou pharmaceuticos) a 4:800$ 
4 encarregados da fiscálisrção 

das pharmrteias (pharma-
ceuticos) a 4:800$ ........ .. 
porteiro ..........•...•.... 
continuo ...•..........•..• 

4 800$000 
6 000$000 
6 000$000 

4:800$000 

4:800$000 
4:000$000 
7:200$000 

19:200$000 

19:200$000 
2:400$000 
1:800$000 

105:400$000 

HOSPITAES DE ISOLAMENTO 

Pessoal 

2 directores a .... . 
2 almoxarifes a .. . 
2 pharmaceuticos a 
2 escrivães a ..... . 
2 agentes de com-

pras a .... · .... 
2 chefes de machi-

llas a ........•. 
6 enfermeiros a .. . 
2 porteiros a ..... . 

7:200$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:000$000 

2:400$000 

2:400$000 
1:200$000 
1 :800$000 

14:400$000 
7:200$000 
7:200$000 
6:000$000 

4:800$000 

4:800$000 
7:200$000 
3:600$000 

55:200$000 

Art. 3.0 Fica o governo autorisado a abrir 
o credito necessario para occorrer a este ser
viço no exercicio corrente. 

Art. 4. ° H.evogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.
João Lopes, presidente.- Antonio Azeredo, 
l° secretario.- Thomaz Delfino, servindo de 
20 secretario. - A's com missões reunidas de 
saude publica e finanças. 

Outro do mesmo lo secretario da Camara 
dos Deputados e de igual data, communicando 
que aqueHa camara adoptou e remetteu á 
sancção do Sr. Vice-Presidente da Republica 
a resolução que amplia a organisação aa pro
curadoria da Republica e Fazenda Federal. 
- Inteirado. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, datado de 31 do mez proximo findo, 
devolvendo, sanccionada, a resolução do Con
gresso Nacional que concedeu a D. Henriqudta 
Carneiro de Mendonça Faure, viuva do Dr. 
Antiocho dos Santos Faure, lente das escolas 
Militar e Polytechnica, a pensão de 200$ 
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mensaes, incluindo-se nella o meio soldo que 
Or.\. percebe.- Archive-se o autographo e 
oommunique-se a outra camara. 

Do governador do Estado de Santa Catha
rina, datado de 24 do mez findo, r~mettendo 
um exemplar da lei n. 71 de 10 de junho do 
corrente anno, estabelecendo a reforma judi
éiaria.- Archive-se e agradeça-se. 

O SR, JoÃO NEIVA (scrvindo de 2° secre
tario) lê e vae a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PARECER N. 225 - 1893 

A commissão de finanças a que foi presente 
o requerimento de José Herzaide Guimarães, 
30 escripturario da extincta Thesouraria de 
Fazenda do Estado de S. Paulo, pedindo um 
~no de licença com vencimentos para tratar 
de sua saude, 

Considerando que a pretenção de que se 
trata tem em seu abono a informação Lio 
chefe da repartição em que' está serviwo o 
requerente e 

Da sua leitura, do mODO desabrido por qúe 
é tratado o Congresso, relativ.amente a léi que 
trata dos títulos ao portador e da repressão 
de seu abuso, sou levado a suppor que a 
mesma varia foi ditada por um grande iú
teressado. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO- Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI- V. Ex. sabe 

que abusando deste meio de credito, que a lei 
das sociedades anonymas conferiu aos seus 
administradares para obterem recursos, quan-
do o capital das <lcções não fosse sufflciente, 
ell(ls teem emittido com o titulo de debentures, 
ou titulos ao portador- verdadeiro papel. 
moeda. 

No centro de Minas e outros estados se teem, 
sob essa denominação, emittido sommas con
sideraveis; daqui sllcaedeu que emprezas 
honestas, mesmo do e~tado de Minas, vieram 
reclamar:-Si é permittido a todas as empre
zas emittir papel-moeria, nós queremos usar 
de igual direito; ~i porem, não é, pedimos 
aos poderes publicos que ponham um termo 
a este abuso, que se esta fazendo, da 
lei. .. 

O Senado viu os differentes exemplares de 
taes papeis circulantes, que foram sumettidos 
á. sua consideração. 

Considerando que, além disso, acha-se essa 
informação corroborada por attestado de fa
cultativo que dechu'a pl'ecisar o requerente, 
para seu restabelecimento, que se lhe conceda 

O SR. ELYSEU MARTINS- Mas, não foram 
em deferi- debentures. 

prolongado prazo, 
E' de parecer que se adopte, 

meu to, o seguinte 

Projecto 

O Slt. AMARO CAVALCANTI - São emittidos 
debaixo deste titulo, isto é, invocando o dis
posto na lei das sociedaoes anonymas. 

O SR. ELYSEU MRRTINS- A lei trata espe-
O Congresso Nacional decreta: cificadamente dos debentures. 
Art. 1. o E' autorizado o governo a con- O SR. AMARO CAVALCANTI - Portanto, 

ceder a José Herzaide Guimarães, 30 escri- tendo em vista o Congresso Naiional prohibir 
pturario da extincta Thesouraria de Fazenda de uma vez que estes titutos emittidos, com 
de S. Paulo, addido a Alfandega do Piauhy, caracter de debeutures, embora sejam verda
um anno de licença com vencimentos, na deiros abusos desta especie de credito, conti
fôrma da lei, para tratar de sua saude onde huassem a circular, marcou o prazo de seis 
lhe convier, mezes para qne os respectivos administrado-

Art, 2. 0 Revogam-se as disposiçô3s em con- res das companhias emissoras, e, portanto, 
trario. sujeitos a penalidade que a lei estabelece, os 

Sala das c()mmissões, 31 de agosto de 1893. resgatassem. _ . . 
_ Jo{!o Barba ho.- Saldanha Mariylho. _ Este termo .nao fOI ce~tamente o maiS 
Rodrigues Alaes.- Q. Bocl.l1fuva (vencido). I adeq~ad:0; seria m.elhor dIzer-recolher ou 
_ Manoel Victorino.- Monieiro de Barros substrtmr. Mas a 101 USOII da palavra-"esg~~ 

. tar, porque, commummente, nesta m~terlaj 
este termo tem sido empregado, sem rigor 
technico, bem sei, para retirar da circulação 
um titulo, deixando outro, 

o Sr. Atnaro Oavalcanti
Sr. Ilresidente, parece-me de grande oppor
tunidade chamar a attenção do Senado, e si é 
possivel mesmo, do Sr. Vice-Presidente da 
Republica, para objecto que se contém na pri
meira das Varias do Jornal do Commercio de 
hoje, que so publica nesta capital. 

DUVIdo que o conteúdo desta varia fosse 
lallQado pela mão imparcial de qualquer dos 
sàus redactoreS. 

Fui o autol' da emenda, e como si appeUa. 
para o Poder Executi vo, para que não sanc
cione a lei, visto como em seis mezes não 
poderão ser resgatadss os debentures emitti
dos, devo dizer ao Senado: o resgatar não é, 
no caso, pagar ao portador, mas substituir 
por titulos legaes aquelles quà ot'a estão cor
rendo abusivamente Cón10 pápel-moeda i e 
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não, tambem, todos OEl debenlures que estão 
na circulação, uma vez que aquelles que esti
vere In nos termos prescriptos na lei que até 
aqui rege a materia, é escusado declarar, 
não teem o caracter de papel-moeda, dos 
quaes aqui tivemos amostras; são pedacinhos 
de papo I de di verSas fórmas, tamanhos e es
tampas, que se dizem emittidos como titulos 
ao portador. 

O SR. COELHO RODRIGUES- São os Currus
quê, como se chama em Minas. 

O SR. AMARO CAV)LCA"'TI- Ou mano chico, 
como se chama no J oaseiro; porque, para 
fugir ao disposto na lei contra a emissão 
illegal de titulos ao portador, elles emittem 
ao mano chico, a pretexto de falta de moeda 
de troco. 

De modo que, ou a lei deve ser votada para 
ter uma efficacia real ou ent[o inutil será 
todo o nosso trabalho; porquanto sinão obri
gassemos a retirar da circulação os emittidos 
illegalmente sobre pretexto de que se tratava 
de uma lei com effeito retroactivo, nada se 
faria. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Desejo esta expli
cação de V. Ex.: os titulas de que a lei trata 
e de cuja repressão se quer prevenir, são os 
taes manos chicos ou outros que $ão verda
deir03 debentures'~ 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não ;os verda
deiros não podem estar comprehendidos ahi. 

Mas, por bso mesmo, a lei é tem clara, e 
chamo a attenção do Senado para este ponto. 
O prazo de seis mezes é para que seja recolhi· 
da ou substituida à emissão destes papeis, 
que oirculam a pretexto de serem debentures. 

Os verdadeiros debentures emittidos em 
virtude da lei, estavam salvos, e estarão 
porque ella não pode ter effeito retra
ctivo. 

A disposição é para esses outros, intitula
dos debentures (e a lei nesse artigo especifi
cou-as), e para elles a lei ainda quer ter a 
condescendencia de dar seis mezes: atten
dendo que elles invocaram a lei, ainda que 
abusivamente emittidas. 

Está dada a explicação necessaria para que 
não se tome ao pé da lettra a expressão
resg-atar - como - pagar. 

Não foi este o ponsamento da emenda: res
gatar é substituir por titulo legal. 

Os que não substituirem no prazo marcado, 
estão, portanto, dentro da sancção penal es
tabelecida. 

ORDEM UO DIA 

Continuação da 2& discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 55, de 1893, 
approvando com modificaçOes o decreto nu-

mero 1167, de 17, de dezembro de 1892, que 
autorizou a fusão do Banco da Republica com 
o do Brazil. 

Entram successivamente em discussão, a 
qual encerra-se sem debate, os arts. 20 a 22 
e ultimo da proposição. 

Procede-se á votação com o seguinte resul
tado: 

}<;' approvado o seguinte artigo: 
Art. 1. o E' approvado o decrelo n. 1167, 

de 17 de dezembro de 1892, com as modifica
ções constantes desta lei e assim consolidado. 

E' rejeitado o seguinte artigo: 
Art. 2. o E' autorizada a fusão, por maioria 

de votos, nas respectivas assembléas de accio
nistas do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, ds
llominando-se o novo instituto - Banco da 
Republica do Brazil. 

1<;' approvada a seguinte emenda substituw 

tiva do art. 2. 0 

Seja substituido o art. 20 da proposição por 
este: «E' approvada a fusão realizada por 
maioria de votos nas respectivas assembléas 
de accionistas do Banco da Republica dos Es
tados Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, 
constit uindo o novo instituto - Banco da Re
publica do Brazil.» 

São approvados os seguintes artigos: 
Art. 3. o O capital do banco é limitado á 

quantia de 190.000:000$, devendo ser redu
zida no prazo de 12 mezes a 150.000:000$, 
pelo recebimento e amortização das novas ac
ções em pagamento de dividas, para o que 
fica autorIzado. O prazo da duração do banco 
é de 60 annos. 

Art. 4. 0 Fica extincta a faculdade emissora 
do Banco da Republica, ao qual, nos termos 
do art. 4° do decreto de 7 dezembro de 1890, 
foram incorporados OS privilegios dos de.mais 
uancos emissores, ficando igualmente extmcto 
o direito de emissão do Banco de Credito Po
pular, creado pelo decreto de 23 de dezembro 
de Hl90. 

E' approvada a seguinte emenda: 
4Supprima-se o art. . 5° em todas as suaS 

partes. » 
Fica prejudicado o seguinte artigo: 
Art. 5.° Para execução do decreto de 17 de 

dezembro de 1892, na parte que providencia 
sobre a unidade da emmissão bancaria, e o 
governo autorisado a entrar em accordo com 
Oil diversos bancos emissores, para transfe
rencia de suas emissões e respectivos lastros, 
no sentido de indemnisal-os por conta dos 
recursos destinados á constituição do fundo de 
garantia, das vantagens e direitos que lhe 
são cassados. e devendo quaesquer differenças 
a favor dos bancos ser levadas á conta dos 
respectivos debitos para com o Tbesouro. 
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A indemnisação será baseada sobre osjuros 
das apolices depositadas, quando constituidos 
nesta especie de lastros, ou sobre os juros das 
apolices substitutivas do encaixe metallico, 
durante o prazo de seus privilegios. 

O SR. PRESIDENTE declara que vae se pro
oeder á votação do art. 6°, ao qual foi offe
recida uma emenda substitutiva, devendo ser 
esta votada em primeiro logar, 

O SR. MANOEL VICTORINO (pela ordem)
Creio que V, Ex. não applica rigorosamente 
o art. 126 do regimento. 

Nesta 2a discussão, as emendas que teem 
preferencia na votação são as suppressivas, 
salvo requerimento de senador acceito pelo 
Senado, para q ne sejam preferidas as emendas 
substitutivas. 
, O SR. PRESIDENTE- Sim, senhor, V, Ex. 

- tem razão. 
O SR. COELHO RODRIGUES (pela ordem) faz 

algumas considerações com referencias as 
emendas que se acham em questão. 

O SR. AMARO CAVALCANTI (pela 'ordem)
Sobre a questão da preferencia na votação, 
V. Ex., Sr. presidente, deliberará como for 
de razão e de justiça. 

Chamo", attenção do Senado para o se
guinte: ha uma emenda, 4' que é comple
mento da' 3" que acaba de se~ lida. 

Penso que não ha nenhum inconveniente 
(quanto a ser votada a emenda antes ou de
pois, não direi palavra nesta questão) em ser 
votada a 4& emenda conjunctamente com a 3", 
de cujo systema é o complemento necessario, 
isto é, o systema começa na 3a• e continua na 4". 

O SR. MANOEL VCTORINo-De modo qne si o 
Senado approvar a 3" emenda está obrigado 
a votar pela 4a , 

O SR. AMARO CAVALCANTI-Chamei apenas 
a attenção do Sr. presidente para isto. 

O Sr. presidente-Em relação ao 
incidente que foi em primeiro logar levantado, 
creio que o regimento resolve a questão, in
dependente de interpretação, porque o art. 107 
invocà.do pelo senhor senador pelo Piauhy. 
refere-se a preferencia das emendas entre si; 
ao passo que a referencia das emendas sobre 
artigos de projectos de lei é regulada pelo 
art. 126. O art. 107 não tem, portanto appli
cação para o caso. 

O art. 126 declara que na 2" discussão dos 
pl'ojectos a votação dos artigos precellerá a 
das emendas, excepto si as emendas forem 
suppressivas dos artigos, ou si o senado, a 
requerimento verbal de algum senador, re-
801:,er que a votação da emenda preceda a do 
artigQ. 

Fóra destes dous casos, a votação dos ar
tigos precederá a das emendas. 

Portanto, a emenda substitutiva, urna vez 
que não é suppressiva, ueve ser votada de
pois do artigo. E foi por isso que attendi 
promptamente á reclamação do nobre senador 
pela Bahia. 

Entretanto, quando o senado quizesse pre
ferir na ordem da votação alguma emenda 
substitutiva, tinha, na fórma da segunda 
parte do art. 126, a faculdade de votar essa 
precedencia, a requerimento de algum Sr. se
nador. 

Portanto, m:ftJ.tenho a deliberação que to
mei, attendendo a reclamação do honrado 
senador pela Bahia. 

Quant.o a observação que acaba de fazer o 
Sr. senador pelo Rio Grande do Norte, rela
tivamente a connexão da 3" emenda com a 
4. a , está claro que a votação do artigo antes 
das emendas facilita melhor o conhecimento 
da materia, porque, approvado o artigo, a 
emenda será prejudicada; se approvada 
a emenda o senado ficará habilitado a resol ver 
sebre a outra emenda que se lhe seguir, com 
pleno conhecimento de causa. 

Vai se proceder a votação do artigo. 
O SR. CUNHA JUNIOR (pela ordem) - Re

queiro preferencia para a votàçflO da emenda 
apresen tada. no voto em separado. 

Consultado, o Senado concede a preferencia. 
E' approvada a seguinte emenda offerecida 

no voto separado, sal vo a sub-emenda do Sr. 
Cunha Junior. 

O art. 6.° seja substituido por este: 
« Todo o lastro dos bancos emissores, exis

tente em ouro ou em apolices, será conver
tido em apolices de capital e juru-ouro, do 
valor nominal de I :000$ cada uma, e ven
cendo os juros de 4 %, ao anno, p3g0S semes
tralmente. 

O ouro sera calculado ao cambio do dia da 
conversão e as apolices pelo seu valor no
minal.» 

E' rejeitada a sub-emenda assim concebida. 
Em vez de 4 % -dlga-se-2 1/2 %. 

Sala das sessões, I de setembro de 1893.
Cunha Junior. 

Considera-se prejudicado o seguinte ar
tigo. 

Art. 6.° E conservado o lastro metallico 
existente e o de apoUces; logo que melhore a 
situação financeirlJ o governo providenciará 
quanto à integralisação do lastro metallico, 
na razão de 50 % da emissão. 

E' approvado o seguinte artigo...: 
Art. 7.° As apolices serão escripturadas em 

nome do Banco da Republica do Brazil, que 
assumirá, perante os portadores, a responsa
bilidade das notas bancarias em circulação, 
s~bordinaDdo-as a um mesmo typo no prazo 
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de 12 mezes, que poderá ser ampliado a juizo ficio ou processo empregado para a elimi
do governo. nação do canimbo comprobatorio do paga

E' approvado o seguinte artigo, salvo a menta semestral dos juros, constituirão o cri-
emenda offerecida no voto serado. me de moeda falsa. 

Art. 8.° Os juros das aI?olices, pagos ao § 5.° O banco levará á conta de sua car
Banco da Republica do BrazIl, serão escriptu- teira commercial o emprestimo feito pela 
rados em fundo especial, denominado - ga- carteira de bonus ao Conselho Municipal da 
rantia da emissão - e destinado a cobrir a Capital Federal. 
differença entre o valor dos depositas e o das E' approvada a seguinte emenda: 
notas. No § 20 do art. 10, depois da palavra-pre-

Coberta a differença, o Thesouro deixará sidente, accressente-se _ ou quem elle de
de pagar jUl'os. O fundo de garantia não po- signar; no § 30 do mesmo artigo substitua-se 
derá ser empregado nas tmDsacções do banco a palavra _ semestraes, por _ trimensaes ; 
nem utilisado pelo governo, salvo caso de e no § 40, igualmente, a palavra- semestral, 
gnerra externa, mediante prévia autorisação por _ trimensal. 
do Poder Legislativo. E' rejeitado o seguinte artigo: 

E' approvada a seguinte emenda: ' 
A ultima parte do art. 8° seja assim substi- Art. ll. A emissão de bonus é destinada 

tuida: c: Coberta a differença, o Thesouro ces- especialmente a auxiliar emprezas indus
sará o pagamento dos juros; e quando for triaes, fabris e agricolas existentes, em boas 
decretada e se verifique a conversão metallica condições de credito e desenvolvimento, sendo 
(art. 14), o governo restituirá ao banco som- um terço da emissão para as emprezas fun
ma, em especie metallica, correspondente ao dadas na Capital Federal e os dous terços 
respectivo fundo de garantia, dispondo para restantes para as que tiverem sua séde nos 
esse fim do numero de apolic:es necessarias, e estados da União. 
annullando as excedentes.» E' approvada a seguinte emenda: 

E' approvado o seguinte artigo: O art. 11 seja redigido assim: «A emissão 
Art. 9.° No C"SO de liquidação amigavel dos bonus é destinada especialmente a auxi

ou judicial do Banco da Republica do Brazil, liar eml;lrezas industriaes de qualquer natu
o govemo assumira a responsabilidade dils reza, eXIstentes em boas condições de credito 
notas emittidas, fazendo-se representar corno e desenvolvimento, sendo um terço da emis
credor preferencial sobre todos os demais cre- são para as emprezas fundadas e funccionando 
!lares, pelo fundo de garantia. na Capital Federal, e os dous terços restan-

Dada a liquidação, serão resgatadas imme- tes para as que tenham, ou não, a sua séde 
d,iatamente as notas em circulação, por notas na Capital Federal, estejam estabelecidas e 
do Thesouro, ou por moeda metallica, si nesse fUllccionando nos estados da Republica.» 
tempo for metallica a circulação nacional, até E' approvado o seguinte artigo, salvo a 
o valor dos depositas, e o restante pelo que emenda offel'ecida no voto separado. 
produzir o fundo de garantia. 8endo insum- Art. 12. O Banco da Republica do Brazil 
cientes os depositas e o fundo de garantia, o terá urna agencia em Londres e caixas filiaes 
governo responderá pelo resto da emissão. nos estados em que existiam bancos emissores 

E' approvado o seguinte artigo, salvo a e opportunamente creara agencias nos demais 
emenda offerecida no voto separado: estados. 

Art. 10. E' autorisado o Banco da Repu- podera ainda estabelecer caixas filiaes nas 
blica do Brazil a emittir, até a quantia de capitaes da Europa e da America, logo que 
100,000:000$, bonus ao portador, no valor de reconheça a necessidade ou vantagem na 
100$ a I :000$, de 4 °/0 de juros, pagos tf'Ímen- creação denas. 
salmente, e amortizados no prazo de 20 an- E' approva,da a seguinte emenda. 
nos, começando a amortização no primeiro No art. 12 substituam-se as palavras-
anno do segundo quinquennio, e por quotas caixas tiliaes, por - agencias. 
prévia mente dete!'minadas pelo governo. São successivamênte approvados os seguin-

§ 1.° Os bonus ao portador serão recebiveis tes artigos: . 
nas estações publicas pelo valor nominal. 'Art. 13. O Banco da .Rep,ubli.cll; do. Brazil 
§ 2. o O gO?erno approvara o modelo dos. enc~rregar·se-ha do serVIço aa diVida lDterna 
bonus, que deverão ter a assignatura do pre- naCional. _. 
sidente e de um director do banco, afim de Em conta corrente serao recolhI~OS os sal-
poderem circular. dos do Thesouro ao banco, e far~ elle ao 

§ 3.° O pagamento dos juros semestraes g:overno os a~eantamentos de que tiver neces~ 
ser a feito a aprese::ltação do titulo, e será sldad~, medJa~te lettras ~o Thesouro .até _a 
comprovado por carimho no dorso do mesmo quanÍla determmada por leI, com anteClpaçao 
titulo. de receita, segundo as condições qne forem 

§4.o O excesso de emissão e qual9uer arti- ajustadas. 
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4ft. 14. A conversabilida,de das notn.sactual
mente existentes far-sa.ha desde que o cambio 
durante um anno, se conserve a 27 d., ou 
quando seja décretada a abolição do curso 
forçado para o papel-moeda do Estado. 

Paragrapho unico. Até que pos~a ser esta
belecida a conversibilidade das notas, e no 
caso de comprovado retrahimento do nume
rario, vigorará a lei de 29 de maio de 1875, 
cujo maximo sera elevado ao duplo. 

Art, 15. O governo entrara em aecordo 
com o Banco da Republica do Brazil para o 
resgate ou substituição do papel-moeua do 
Estado. 

O banco terá o direito exclusivo de emissão 
de notas ao portador e á vista, na razão do 
duplo do deposito em ouro, e serão conversí
veis em moeLla metallica. 

Art. 16. Fica rescindido, independente
mente de indemnü;ação, o contracto de res-

o gate do papel-moeda do Estado, celebrado 
com o Banco da Republica dos Estad(ls Unidos 
do Brazil. 

Art. 17. Para liquidação dos debito.> dos 
bancos ao Thesouro Nacional ser-lhes-hão 
concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos 
de accol'do com o presente decreto, submet
tendo-os á approvação do g(l~erno . 
. A sua directol'ia sera composta de nove 
membros, dos quaes o presidente, o vice-pre
llidente e mais um director serão nomeados 
pelo governo e exercerão os cargos durante 
O tempo do mandato dos de mais directores. 

Art. 19. O presidente terá o direito de 'Veto 
a todas as deliberaçõeli da diri'~ctoria, que se 
referirem ao serviço da emissão e com as 
quaes não se conformar. 

Deste 'Veto havera recurso para o ministro 
da fazenda, que decidirà afinal. 

Art. ~O. Toda a moeda cunhada por conta 
do governo sera destinada ao resgate e Inci
nerJmento de somma equivalente de papel
moeda. 

A cunhagem, emquanto o cambio for infe ... 
rio r a 27, será gratuita. 

Art. 21. Nenhum banco de deposito e des
contos poLlerá opel'ar ou continuar a operar 
sem 11a ver realisado etIectivamente no paiz. 
pelo menos 50 % do seu capital. 

Esta disI1osição é extensiva a quaesquer 
agencias ou succursaes de banco com séde no 
estrangeiro. 

Art. 22. São revogadas as disposições em 
contrario. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
e passa para a 3" discussão. 

Vejll á mesa a seguinte 

Declaraçrio de 'Voto 

DeclarQ que votei contra todos os artigos 
da proposição a que se refel'e o pal'ecer 
n. 216, deste anno, assim como contl'a todas 
a~ emendas ao mesmo oifel'ecidas, exceptuada 
a do senador Cunha Junior. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1893. -
A. Coelho Rodrigues. 

Segue-se em 3" discussão, com aS emendas 
appl'ovadas em 2", a proposição da Camara 
dos Deputados n. 61, de 1893, dispondo sobre 
terras devolutas do.> Estados Lia União, a, que 
se refere o art. 64 da Constituição. 

O SR. !\MA.RO CAVALCANTI tem mais de 
uma vez firmado na tribuna do Senado a sua 
oonvicção e parecer sobl'e o grave eno da 
Constituinte quando dividiu o patrimonio na
cional, adjudicando aos Estados as terras de
volutas. 

Fiel a esse principio e seguro de que não é 
licito I'eduzir a União a uma simples denomi
nação, declarou hontem o seu voto contrario 
ao pl'ojecto em discussão. 

Reconhece que, nesta materia, é difficil 
obter de parte dos repl'ebentantes dos E~tados 
concessões ao direito ou interesse da União. 

Inter'põe, entretanto, o seu pl'otesto pu
blico em favor destes e appel)a pnl'a os pa
tI-ioticos sentimentos do Senado, atim de 11ão 
serem exhaul'idos ao dominio nacional os ter-
renos da marinha. . 

E' preciso evit:lr esse ultimo despojo, ac
crescenta o orador, e que se bu~ca, debalde, 
fundamental' na interpretação demasiado 
ampla de uma lei clarJ. e positiva. 

Refe: e ao Senado, como hontem conferen
ciara com o dbtincto director de Obras Pu
blicas, a convite deste, e as infol'mações que 
então lhe fOl'am ministradas_ 

Consistom e3tas no seguinte: «as diífe
rente~ obras na zona circular, que constitue 
0:\ terrenos de marinha da Repuulica, do sul 
ao extremo norte, são de tal importancia, 
quer as actua lmente oomeçadas, quer aquellas, 
cujo desenvolvimento é imprescindível e 
outras que O proprio crescimento do com
mercio, das industl'ias estadoaes lia de in
evitavelment.e inspirar, que não é licito duvi
daI' de que, si passar o projecto de lei, con
stituirá a verba a mais pes,ula do orçamento 
do Ministerio da Viação e Industl'ia O preço 
da acquisição desses terrenos paTa. termlna-

O SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) re
quer dispenilla de intersticio para a 3" discus
tão da proposição. 

Consul tado, o Senado concede a dispensa, 

ção dos trabalhos iniciados e paN oa proje
ctados.» 

Em vista destas pon!leraçõeji, o orador não 
hesita em affirmar que si passarem QS ter
renos da marinha ao dominio doa ejitados, 
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todos aquelles serão logo, occupados ou por· E, não é sómente a circumstancia do pro
compra ou emphyteuses, Ou 1101' qualquer ti- jecto, mas sobretudo a circumstancia muito 
tulo para o fim de, mais tarde, exigirem os valiosa de que esses oradores que se enun
oOCllpantes dos cofres da União as mais lar- ciaram contra o projecto, teem enorme auto
gas indemnlsações. ridade em assumptos desta ordem, e uma 

Não se comprehende, termina o orador merecida influencia na opinião geral do Se
como se possa incluir na expressão do artigo nado. 
<lonstitumonal terrenos devolutos, os terrenos Entretando, não obstante a sua relativa. 
<le marinha, que foram sempre regulados insufflciencia (ní%o apoiados), pensa que con
por leis e disposições diferentes e especiaes 1 seguirá demonstrar a utilidade da proposição 

AS mesmas leis, que fiIndaram a proprieda- em sua generalidade, e demonstrar, sobre 
de no Brazil, as sesmarias, continuadas em tudo, a necessidade de deliberai alguma 
disposições posteriores, excluiram de seus couza neste sentido, para o fim de evitar o 
preceitos os terrenos de marinha, sujeitos grave inconveniente de pertubações nls re
a legislação diversa. lações dos govemos estadoaes com o governo 

At1sim pois, não é para acreditar que o federal, maximé durante o periodo agitado, 
art. 34 da Constituição os comprehenda. De- que atravéssa o paiz abalado por perturba
sejaria oifereceJ' emenda, separando os dous ções politicas e sociaes. 
membros do art. 1.0 ... 

(O Sr. presidente informa de que existe O SR. DOMINGOS VICENTE - O governo 
uma, em tal sentido, do Sr. Q. Bocayuva.) da União é que i esta pertuLando os estados. 

Sendo, assim, desiste de enviar outra. O SR. GIL GOULART accrescenta que esta 
Vem á mesa, é lida apoiada é posta con- questão de domínio das terras devolutas já 

junctamente em discussão a seguinte foi muito agitada, profundamente estudada 

Emenda 

Supprima-se no art. 1°, depois das palavras 
respectivos territorios - todo o p",riodo sub
sequente. 

Sal .. das sessões, 1 de setembro de 1893.
Q. Bocayuva. 

(O 81'. Presidente convida o 81'. 3° secreta
tario para assumir a presidencia e toma as
~to no recinto). 

o Sr. Gil Goulart não póde ser in
difl'erente á sorte do projecto, nem vel-o des
amparado na tribuna ... 

O SR. MANOEL VICTORINO - Elle já. foi dís
cutldo. ' 

O SR. GIL GOULART - . .. nesta discussão, 
si bem que nutrisse o sincero desejo de não 
tomar parte no debate, aliás de grande tran
ssedencia, após os luminosos discursos dos 
mais nota veis oradores desta casa. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Acho melhor remetter 
o projecto a uma commissão especial para 
estudai-o mais detalhadamente. 

O SR. GIL GOULART - Com eifeito, o que 
nota é que o projecto, vindo da outra Ca
mara, apesar de ter soifrido alli acurada. dis
cussão, na qual se encontraram muitos e no
taveis ornamentos daquella casa, entretanto 
nesta, com excepção do honrado senador pela 
Bahia, tem encontrado quasi que vozes una
nimes da parte dos que se teem pronunciado 
sobre elle, em sentido hostil á sua appro
vação. 

e longamente debatida no Congresso Consti
tuinte desde a commissão dos vinte e um e, 
si por essa occasião divergiu de notaveis 
membros daquella magna assembléa,no modo 
de encarar a questão deve recordar que não 
se achou então o lado daquelles que fizeram 
passar o dominio pleno de todas as terras de
volutas ao, e~tados. 

Ha nesta casa quem de t"l facto pôde dar 
testem unho. 

Entretanto, vingou na Carta Constitucio
nal que o dominio das terras devolutas pas
saria para os estados, apenas com as limi
tações consignadas na mesma Constituição. 

Ora, tratando-se de discriminar o patri
monio nacional, fixou-se a these geral, inva
riavel, de que todo o patrimonio municipal 
seria adjudicado aos respectivos estados,salvo 
uma porção limitada no e~tado de Goyaz para 
servir de futura capital da Republica, e salvo 
tam bem os proprios nacionaes necessarios 
para os serviços federaes c as faxas de terra 
de que a mesma União viesse a carecer nas 
fronteiras para estradas de ferro e outros 
serviços nacionaes. 

Rege, portanto, o caso legem habem«s,dura 
lece, sed leUJ. 

A Constituição não innovou tudo quanto 
anteriormente existia na legislação civil 
sobre terras publicas e patrimonio nacional. 
A legislação ticou subordinada ao preceito 
ahi firmado. 

Conseguintemente, não é licito sustentar 
que os terrenos de marinha, que fazem parte 
do patrimonio territorial, deixem de perten
cer, ou de passar para os estados, nos termos 
da Constituição aCIma citados. 
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Os terrenos da marinha regiam-se por uma 
legislação especial, essa, porém, subordinada 
á parte geral que regula o patrimonio da na
ção ; mas isto não era mais do que uma limi
tação á legislação geral; e si perante a. lei 
fundamental da Republica as terras devolu
tas, que constituiam o patrimonio nacional, 
ficaram pertencendo aos territorios estadoaes, 
claro está que os terrenes de marinha não 
representando mais de que uma parte desse 
todo, conforme a legislação subsistente, não 
podia deixar de ficar tambem incorporados 
aos estados. 

O SR. BOCAYUVA-Não apoiado. 
O SR. GIL GOULART (Continuando)-Mas di

zem os honrados senadores que combatem 
esta opinião que della resulta um grave in-

-conveniente, qual é o de ficai' muito prejudi
cada a União, por se lhe ex haurir toáo o ter
ritorio preciso para manter e desenvolver os 
serviços federaes e até, na phrase de um il-

,lustre collega, os sete palmos de terra para 
l1e lhe abrir uma sepultura. 

Mas, não são esses argumentos tão valio
sos, que devam ser invocados para regular 
uma questão importantíssima e que entende 
com a propriedade. 

Si não subsiste um principio legal que ga
ranta á União a propriedade dos terrenos de 
marinha, não será certamente por considera
ções de ordem moral, _por observações mesmo 
ironicas, que ficará amparado o seu preten
dido direito, tanto mais quanto no proprio 
projecto se resalva para a União o direito so
bre terras devolutas e marinhas desoccupa
das, dando-se-Ihe preferenf1ia para alli esta
belecer fortificações e fundar colonias e para 
outros fins de utilidade geral. 

O principio, portanto, está salvo. Mas que
rer-se que os estados fiquem ipso facto virtu
almente, despojados do direito de possuir 
marinhas nos setts respectivos territorios, 
simplesmente porque a União possa vir, em 
futuro mais ou menos remoto, carecer delLts 
para em certos e determinados pontos crear 
serviços federaeil, não parece procedente nem 
razoavel: porque então pretender-se-lm com 
mais razão, que os estados exerçam sua acção 
directa e immediata sobre seu territorio e 
precisem dessas terras para desenvolver po
voações e crear serviços, devendo, por conse
guinte se lhes reservar o direito de attender 
à esses respeitaveis interesses eventuaes. 

Não será de grande inconveniente, não 
,será uma limitação funesta ao desenvolvi

mento dos estados, uma verdadeira violação 
da Constituição, a prohibição á elles imposta 
de fazer concessões em relação aos terrenos 
de marinhas ~ 

Imagine-se. por exemplo, que um estado 
quer estabelecer ou desenvolver. uma popu-

lação á beira mar. Desde que se reconheça 
que lhe não pertençam os terrenos de mari
nhas, o estado verá tolhida a sua acção pela 
dependencia da União, carecerá de licença do 
poder federal para crear, desenvolver povoa
ções á beira mar. 

Para outros serviços dar-se-Im o mesmo 
effeito j a mesma dependencia á União sub
sistirá para conceder uma estrada de ferro ao 
longo da costa, algum estabelecimento bal
neario ou de salinas e tantas outras indus
trias, que interessem ao seu desenvolvimento, 
e a que se adaptam os terrenos de marinha. 

Pois será possivel que, a pretexto de regu
lamentar um artigo constitucional, uma lei 
ordinaria" sobrevenha, para o só fim de cer
cear aos estados a posse e dominio legitimo 
de toda a orla de terrenos maritimos, de seu 
pl'oprio sólo, confinante á aguas do mar e rios 
navegaveis 1 

Effectuada esta mutilação relativa aos ter
renos de marinha, pergunta o orador, até 
onde vai o alcance deste principio que alguns 
querem firmar 1 Quaes serão suas consequen
cias 1 

A legislação anterior a esse respeito era 
muito complexa. 

O SR. Q. BOCAYUVA - Especial. 
O Sr. GIL GOULART - Especial, mas su

bordinada a esse principio geral, a que acima 
se referiu, regulando o patrimonio nacional. 

O SR. Q. BOCA YUV A - Classificado em tres 
cathegorias. 

O SR. GIL GOULART - A legislação sobre 
marinhas estli collocada nos seguintes termos, 
pelo direito anterior a Constituição que nos 
rege. 

Constituem terrenos de marinha, segundo 
a delinição da legislação anterior, todas as 
margens do mar, as dos rios navegaveis e 
ainda as de todos os rios que possam se tor
nar navegaveis. 

Portanto, a prevalecer a limitação em fa
vor da União, segue-se que esta cerceará a 
acção dos estados, não só sobre todos os ter
renos a bilira mar, como sobre os ribeirinhos, 
nos rios navegaveis, e nos que se tornarem 
de futuro navegaveis. 

A consequencia sera que a União ficara ha
bilitada, não só a utilisar para si propria esses 
terrenos, em toda a margem doe mar e nas 
margens de todos os rios navegaveis, ou que 
se possam tornar mwegaveis, como tambem 
a fazer por si concessões a terceiros, como 
direito proprio, dispondo, portanto, de ter
renos dos tnrritorios ,ios estados, as margens 
dos rios e a margem rIo mar, com detrimento 
dos interesses municipaes e dos. interesses 
estadoaes, em proveito dos corres federaes, 
ou por outra, em proveito de terceiros que 
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obtiverem directamente concessões do governo 
federal, em detrilDen to, repito. dos in leresses 
estadoaes. 

Este é o corollario inevitavol, consequencia 
tremenda da reserva das marinhas. 

Nem contraria o conceito do orador a dis
p03içi'ío tIo § 0°, art. 31 Lia Constituição. 

A navegaç~o dos rios, a naveO'ação dos 
mares é ?, qu~ esta reg~laLla por e~se artigo 
da Constttmçao, que nao resolve a qnestão 
porque a navegação cm si é uma cousa e ou~ 
tra é propriedade dos terrenos margillaes dos 
rios e dos mares, que teem de ser lIaveO'a-
dos. o 

lIa cOllveniencia. confessa, em que a União, 
os porleres g:eraes dovam encontrar possibili
,dade de 'a !çao para deseuvolver seus inter
esses tambem tle ordem geral; mas será por 
ventura declarnlldo que as mal'illhas não per
ten,c_em aos estados e que ~ó pertencem a 
Untao, pal'a que ella possa abusar de3~e di
reito eI!l detrimento das municipalidades? 

Imagine-se qne licava subsistindo para a 
Uniã? a ~aculrll;\d,e que tinha e teve o governo 
provlsorlo de dIspor sobre a3 terras devolutas: 
que toriamos nós? Oil'ereco apenas o exemplo 
para mostrar llS consequencbs que se podem 
dar com essa resel'va rei ta, não por lei não 
pela constituição, mas por uma Llolíber;ção, 
do Congresso. . 

precendente estabelecido pelos seus anteces
sore~, 1I0u ve já um ministro da. fnzend,1 que 
mandou, por aviso a alguns Estados racom
mendar,que o~ concessionarios de burgos agri
col,~8, allld,t fora LIa posse dos terl'itorio con ~ 
cedIdOS, entraSS'JlTI pura os cofres federaes 
com o lH'oducto das concessões a eltes f6litas, 
çomo qne não reconhecendo, por tal facto, a 
soberania dos'Estados sobre seus respectivos 
terJ'itorios, 

Esqueceu-se por ventura, esse ministro de 
que nas condições actuaes o tel'l'itorio conce
dido nos Estados anteriormente á Constituição 
ficou pertencendo aquelles, embora com os 
onuus, que Q;> gravavam, e que portanto não 
é licito alIlrmar que a União tem de receber 
a importancirl destas terras em prejuizo dos 
Est,ados ;, e, tanto ist<? é verdade que os pri
meIros nllUlstros d,t fazenda e da aO'ricultura 
que ,funccional':,-m 110 periodo r~JUblicano 
constitucIOnal, tlver~m, de resolv6l' um ponto 
dUVidoso, e quo conSIstia em saber si os ti
t.ulos das terras, anteriormente concedid,t nos 
Est,tdo~, mas ainda não medidas, nem tl'ans
feridas para 03 copcessiollarios, deveriam ser 
entregues à. esses, ' 

Observando o fll'incipio que reO'ula o direito 
de proJlrietlade, (l,~ accordo cor~ o preceito 
constitucional Lleclaral'am, afinal, que rossem 
os presidentes 0;\ os governadores dos Es
tados, os que dessem os titulos aos conces
sionario'i; o que imporl a implicitainente re
conheceI' o direits dos EstaLlos sobre as terras 
concedidas anteriormen-te à. pl'omulO'ação da 
Constituição, o 

Do exposto resulta que, não existindo na. 
na Constituição disposição alguma, que re
serve para a União o direito aos terl'enos de 
m',\rinha, ne~ p~dendo-~e, pre3umir que su
bSIsta a leg-Islaçao anterIOr, nas excepçõEls 
abertas _ pela . COllst~tuição ao seu pri llcipio 
geral nao esta prevbta a hypotllese relativa 
a telT0nos de marinha., cuja proprie iuoo re
cah\u em poder dos Estados, 

As~im, <Jcredita o oradOl' que fora mais ra-
zoavel, em vez de se desconhecer aos E,tados 
o dire,ito prescripto pela Constituição emendar 

A União c[lmndo tinha faci I irladd de dispor 
das terras devolutas, pl'iucipalmente no re
gimen do governo p:'ovi~orio, 001 nm curto 
jJeriodo de tempo fez tant IS e tamannas con
cessões de terras a pclrticu lal'es e a emprezas, 
que alguns Estados ficaram absolutamente 
sem territorio para. preencher a área conce
diu:l. aos proprios conc}ssionarios; e si não 
fosse a circurnstancia fortuita de vir 10"0 a 
Constituição rep;ular um tal assumpto. ~ não 
fosse outra cirl!unstancia tambem reliz de 
acbar-se a maior parto dos concessionarios 
na. impossibilidade de assegurar as suas con
cessões, ver-se-hía hoje que elles estariam 
disputando as terras dos Estados como em
prezít sua, Bem haver qllinnões com que se 
os podesse satisfazer, 

O mesmo facto se -póde dar em relação à 
concessão de terrenos do marinhas, principal
mente, si for acceita a interpretação nos 
termos I'Ígorosos que acabou de expor. 

E, para provar que não são infundadas 
apprehensões flS que resultam do seu raciocí
nio, o orador accrescenta que começou já o 
paíz :t sentir os graves inconvenientes dessa 
duvida, que não existe, mas Que se quer es
tabelecer em relação a interpretação dos 

o proJecto e nelle as~entar em favor rlaquelJa 
preferenr,ia para utilisar-se no preseHte e no 
fuluro d0 todos os terrenos de marinha de 
que, por ventura, pos~a carecer e qH~ se 
ach<~rem dev?luto:! ao tempo em que ti ver tIe 
realizar servlços l'e putados nece3sarios. 

preceitos constituciollaes. , 
, E' llssim fIue mesmo em relação as terras 
devolutas, jà tem o governo creado embara
ços aos E~tados, 

Sabe o Senado que alterando Q system1. 
SENADO 27 - v, IV 

Para assim concilliar os importantes inte
resses da União com os não menos importan
tantes dos Estados, o unico reClurso é indu
bitavelmente 0 que acaba de 3C0n'3eloor. 

Si ha defeito no projecto, si contém ello um 
gl'ave inconveniente. esse procede dá C<lnsti
t~inte., e ,não ,éI licito: aO,Congresso, pol' me
dida leglslatl'v& orulllarIll, reformar disposi
ções constitucionaes, nem explicai-as por fór-
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ma ampliativa, em detrimento de direitos 
importantes, que jogam com a propriedade 
territorial, e que estão reconhecidos, ou pre
sumidos reconhecidos em favor dos estados 
(Muito bem; muito bem. Apoiados.) 

o Sr. Q. Bocayuva vem, não 
sem acanhamento, oppor algumas reflexões 
a serie de proposições emittidas polo seu il
lustrado collega representante do estado do 
Espíríto Sa nto. Mas, deve o orador dizer que 
até este momento ainda se acha sob a im
pressão gratissima das relevantes considera
ções feitas sobre o assumpto pelo illustrado 
senador pelo estado do Paraná, cuja lucidez 
de espírito, cujo desprendimento, cuja isenção 
no modo de apreciar estas graves questões 
ptliticas, assignalam-Ihe um logar dístincto 
do Congresso Nacional e fazem delle um mo
delo dígno de imitação. 

O orador não tem a competencia que tem o 
seu honrado collega, para poder envolver-se 
em uma discussão que, até certo ponto inter
essa a proposiçõelil de direito positivo. Mas, 
sempre dira o nobre senador pelo Espito 
Santo, que continu,a suppor que, tanto 
pela legislação antiga, como pela nossa Con
stituição, os terrenos de marinha não foram, 
nem porliam ser comprehendidos na expres
são - terras devolutas. 

O SR. MANOEL VICTORlNO - Onde a lei não 
distingue, o Senado não pode distinguir. 
Esta distincção é artificial. 

O SR. Q. BOCAYÚVA vai mais longe ainda. 
segundo as regras do direito internacional, 
que os honrados senadores podem por si 
proprios verificar, os melhores escriptores, 
os melhores expositores dn, jurisprudencia 
internacional, todos elles consideram as ma
rinhas e os accrescidos, não como compre
bendidos na expressão-territorio-mas como 
funcções do mar territorial, cujo dominio 
pertence á União. E a prova de que o orador 
não está em erro é f)ue agora mesmo, 
quando se trata da codificação da legislação 
do paiz, no proprio proj9cto formulado pelo 
nosso eminente collega, senador pelo estado 
do Piauhy, encontra-se o seguinte capitulo, 
pede licença para ler. (Lê.) 
_ O que acaba de ler, não· é lei do paiz, más 
é a codificação das disposições existentes, e 
por não ser lei, nilo se segue que não esteja 
compendiada neste pro,jecto de codigo civil 
toda a legislação que rego esla delicada ma
teria de patrimonío. (Continua a lêr.) 

UM SR. SENADOR - E as marinhas estão 
ahi? 
. O SR. Q. BOCA YUV A - Estão comprehen
didas nos mares territoriaes. O honrado se
nador sabe que, segundo a definição dos tra~ 

tadistas, os terrenos de marinhas não são 
considerados territorios, mas são compre
hendidos nos mares territoriaes e a respeito 
deste compete ao governo da União legislar. 

Isto pode até trazer graves questões de 01'
dom internacional. Tirar, como tira, este 
projecto, um~ faxa do territorio na fronteir&. 
de todos os estados que teem limites com os 
paizes estrangeiros, é illiminar a vasta fron
teira representação por todo o littoral do paiz, 
é uma contradicção. O COI'lgresso tem que 
legislar sobre hygiene internacional e sobre a 
policia dos portos; tem que decretar os mel 
lhoramentos indispensaveis para a satisfacção 
do commercio maritimo; tem a União a seu 
c'lrgo a construcção de doccas; todas estas 
co USas são bens que pertencem a União. 

O SR. MANOEL VICTORINO dá um aparte. 
O SR. Q. BOCA YUV A - E' uma doutrina 

que se encontrara em todos os tratadistas de 
direito internacional e não é inventada; é 
principio acceito na jurisprudencia univer
sal. 

Quanto aos bens dominados da nação, sem
pre houve distincção durante o outro regi
men e agora: terras devolutas, proprios na
cionaes e terrenos de marinhas são tres clas
ses que são regidas por leis especiaes. Desde 
Teixeira de Freitas. que consolidou as leis 
civis, até o projecto do codigo organisado 
pelo nosso illustre c()llega, o Sr. Coelho R.o
drigues, todos os autores concordam com a 
doutrina que o orador está sustentando e que 
em nada altera, o principio pelo qual parecem 
demnsiado interessados os bonrados collegas. 

O orador nem mesmo pede a alteração da 
legislação anterior: deseja que os terrenos de 
marinhas, continuando sob o domini" directo 
da União, continuem a ser do dominio util 
dns munieipalitlades. Não ha conflicto: o do
minio util pode continuar a conce1ler-se ás 
municipalidades. mas o domínio directo é e 
não pode deixar de ser da Uniãú. 

Eis as razões pelas quaes o orador se ani
mou a, solicitar a eliminação do segundo para
grapho do art. 1°; e deve crer que, si esti
vessem presentes os representantes do R.io 
Grande do Sul, com certeza este pro.jecto não 
p,1ssaria com tanta facilidade, visto quedecre
ta-se a suppressão, que ainda não chega a 
ser a federação de uma importante facha de 
territorio em toda fronteira do RioGrande do 
Sul; o mesmo pI'Íncipio que hade ser 
applicado ao Amazonas, a Matto Grosso f:l 

a todos os demais estados que limitam com 
paizes estrangeiros. 

Ora, realmente parece um pouco extrava
gante que se trata de federalisar uma faxa de 
terras no interior do continente e se abra 
mão de toda a faxa do littoral que abrange 
a màior fronteira que o nosso pala tem. 
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Além disso, uma consideração, que ja foi I passa a ser territorio nacional onde só as leis 
~presentada pelo h~nra~o sen,arlol' pe~o R!o d,t União po~erão imperar, sob pena de arma
ürande do Norte, nao !Jode deixar de llltlLUr rem-se contltctos quotidianos. 
tambem no animo do Senado: O governo do ~ -
lmperio, como o da Uniiio, celebrou contrac- O SR. GIL üOULART- Isto é outra questao. 
tos com emprezas que tomaram a si a reali- O SR. Q. BOCAYUVA - E' uma questão im-
sação de obras importantes, taes como: con- portante com relação as fronteiras, quando se 
strucção de portos, docas e outros melhora- trate de obras de defesa, que são dl~ caracter 
mentos ; algumas de:isas emprezas estão permanente e que não podem e1l'ectivamente 
organisadas com capital estrangeiro e teem obedecel' a jurisdicção do governo estadual; 
administraçã,o estrangeir<l uma voz que interessa a todo o paiz, obede-

Ora. si já teem nascido conflictos a respeito cerá á :lcção do governo central, 
de companhias estrll:ngcir~s que operam Tambem com relação aos terrenos destina
dentro do nosso proprw tel'rltorlO e que por dos a calonias, o governo da União não póde 
s~us contractos anterlOrmen~~ se ~chavam ficar reduzido a simples emprezario de for
lIgadas com o gov~~no da Umao e na? com? necimento de braços para a lavour, •. 
estadoal ou mumClpal, as quaes resistem a . 
violencia da transferencia de suas relações O SR. GIL GOULART da um aparte. 
juridicas de uma autoridade para outra, como O SR. Q. BOCAYUVA - Mas é o que ~ae 
não succederá, com maioria de razão, com acontecer. 
as em prezas c~ltractantes de obrilS no~ pon- O SI{. GIL GOULART _ E' uma questão 
tos e de melhoramentos em varios pontos do maito complexa. 
nosso littoral 1 De certo hão de a pparecer re-
clamações, por intermedio dos respectivos O SR. Q. BOCAYUVA - E' justamente por
governos, contra esta, transferencia de re- que a questão é complexa e envolve assum
lações juridicas, porqus os contractos foram ptos de alta gravidade, sinão no presente pelo 
celebrados com a União e não com o governo menos no futuro, podendo trazer conflictos 
A ou B (Trocam.se apartes.) temerosos, que o orador pensa que o projecto 

A pl'ova de que o ol'ador não estava muito merecia estudo mais attento. 
longe ,la verdade, fazendo estas reflexões Elle envolve questões de jurisprudencia 
está mesmo no art, 5° do projecto, que lê. nacional, dejurisprudencia local, euvolvendo. 

Este artigo refere-se a questões pendentes corno j l se disse, in tel'esses valiosissimos e 
mas quasi todas são questões pendentes; por até questõe,s de susc~ptibilidudes políticas. 
cons3quencia, deferindo-se aos estados, como O SR. Gil, GOULART - Já existem contlictos 
manda o art. 5°, o conhecimento e a juris- entre os governos estaduaes e o federlll. 
dicção sobre este assumpto, ha de dar-se for- O SR, Q. BOCAYUVA _ O Senado, entre
çosamento o conflicto com aquellas com- tanto, resolverá como entender melhor: si se 
panhias. julga sufficientemente esclareeido para le-

As obrigações contraltidas. das quaes re- gislar sobre o assumpto, est:üuindo estas re
sulta para as companhias a maior segurança gras, que ficam permanentes, fal-o-ha, certo 
rios contractos que tiveram COlll a respOllsa- de que vamos crear uma serie {le contlictos 
bilidade do governo da União e dos governos entre os governos estaduaes e o governo da 
dos estados. União. 

O SR. GIL GOULART - Mas não póde ficar O orador, para ficar bem com a sua con-
fÓI'a dos preceitos constitucionaes. scLncLt e para zelar o principio que tem 

O Sr. Q. BOCAyuvA-Tambem não póde sustentado, votara contr<\ o projecto. (Muito 
ficar fõea do seu contracto. O assumpto do bem.) 
projecto é de SUlllma gravidade e merecia 
maior attenção, porque não basta antol'isar o 
~ovel'no da União a apropriar-ss de terrenos 
aevolutos ou não, sem tambem immediilta
mente estabelecer-se qual o verdàdeiro cara
ctor jurisdiccional que terá esse territorio. 
Lembrou-se o orarlor, na discussão desse pro
jecto, ele que, desde que o Congresso autol'ise 
a apropl'inção de qualquer p~\l'te do tel'ritorio 
dos estados, pela União, evidentemente con
cede-lhe to direito de federalisar esse tm'ri
torio; e, des,le que este territorio esteja 
federalisado, desapparece absol utamente do 
dominio e jurisdicção do governo estadoal o 

o Sr. Manoel Victorino não 
suppunha necessario voltar á tribuna para 
se occupal' deste assumpto que já foi tão dis
cutido. A doutrina que o projecto consigna é 
tão clara, encerra uma disposição tão consti
tucional, tão fóra de duvida, que não parecia 
necessario l'episar o assumpto. 

O Senado deve recordar-se' do moti vo pelo 
qual foi apresentado este projecto n[1. Camara, 
isto é os contlictos havidos entre os governos 
dos estados e o da União, resultantes da di 
versidade de opinião sobre a interI?retação do 
artigo constítucional, aliás clarisslffio. 
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As impugnações qne surgem contra o voto 
da constituinte que deu aos estados a posse 
das terras devolutas, não teem cabimento 
agora na discussão de uma lei ordinaria. 

E' preciso eucal'ar-se esta questão sob o 
ponto de vista. pratico o util e não susten
tar-se esb doutrica de um supposto patJ'i
mania, que só póde ter algurn valor si os 
estados se empenharem em v,liorisar os ter
renos e não com a sustentação da legislação 
anterior pela qual estas terras devolutas 
eram alienadas até por preços demasiada
mente baix03 e pela qual das mesmas terras 
nunca se poderia tirar proveito algum, antes 
prejudicando a União em favor de particula
res aos quaes ellás eram codidas sem a menor 

- fisealisac;ão. 
Seria mesmo uma iJ'risão sustentar-se e5se 

regimen soore as terras devolu tas! O que se 
quel' fazer é peior ajuda, porque no tempo do 
imperio o prodllcto da venda el'a applicado á 
colouisação e agora manda-so recai her o pro
ducto como renda da União e collocal·o na re
ceita eventual, receita anonyma e il'respon
savel. 

Esta preoccupaçiio de fazer com que a 
União tenha terras devolutas é irrisoria para 
quem conhece o que são os estados! é o 
desejo de ser grande proprietario, de ter 
leguils e leguas tie terras, não s ,uendo ze lar 
por eUas, nem cul ti vai-as, nem aproveitai-as, 
nem valorisal-as. A União tem dado em qua
tro annos de governo republicano attestado 
evidente de sua incapacidade para bem 
gerir-se: esse atte!:itado esta nos actos que se 
reproduzem, praticados pelo Poder Executivo 
corno pelo Poder Legislativo, como se quer 
ainda tirar dos Estados as terras t1tlvolutas 
ás quaes olles teem tlireito pela Constituição? 
Esta pretensão é até odiosa! 

O procedimento dos estados com relação a 
esse patrimonio fórma um contraste mani
festo com o da União, que durante o governo 
provisorio dispoz não ,,6 das terras devolu~as 
existentes como até das que não oxistiam, 
mandando dal-as em Pernambuco, onde não 
ha terros devolutas! Não; niuguem dirá que 
os estados teem malbarcltado esse patrimonio 
de que está de posse pela disposição do art. 64 
da Constituição! 

Si fazem questão das marinhas e si teem o 
. poder de derrocar aquiHo que a Constitnição 
implicitamente abrange, porque ella não 
distinguiu entre terrenos de marinhas e 
terras devul utas, resol V<1m isto, mas não 
demorem os illustres senadores uma solução 
que é exigida pelos confiictos havidos. A posse 
das terras devolutas precisa entrar em toda 
a, ilua plenitude para o dominio dos estados, 
dóS.governos locaes ! (Apoiados.) 
. Ningu~w tenha receio de que o governo da 
União possa. . encontrar embaraços para loca-

lisar os Seus serviços, para installal-os, para 
apossar-se dos terrenos de que precis1r. 
O Senado sabe que a corrente é contraria, 
que todos os estados disputam os serviços 
geraes, porque sahem que lmporLlm em um 
melhoramento e em um beneficio para elles 
proprios ! Por conseguinte, o emuaraço não 
ha de vir Ilos estados. (Apoiados.) Um hon
ra,lo senador disse que o governo terá de 
pedir terreno para alfanáegas, mas que 
desaire ha nisto? E' sabido que os estados 
estão até orrerecendo casas, machinismos, etc. 
para terem alfdndegas da União. 

Não venham, pois, com sophismas e com 
argumentos impro 'edentes procurar destruir 
uma disposição constitucional, para impedir a 
execução de uma lei necessaria e complota ! 
Os estados terão em toclo o caso recurso para o 
Snpremo Tribunal contra esta vontarle de 
centralisar tudo: a centralisação foi a morte 
da monarchia e o maior dos males da Repu
blica, porque suga o sangue da nação, abate
lhe os brios, deprime-lhe o caracter, impe
dindo que se consiha jamais a verdadeira 
federação - o pensamento dos fundadores da 
Republica. (Muito bem.) 

(O Sr. 3''-SecretaJ'to deixa a cadeira da pre
sidencia. que passa a seI' occupada pelo Sr. 
4° secretario.) 

o Sr.Luiz Del fino combate o pro
jecto, pr'onunciando um discurso. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. GOMENSORO (servin-lo de 2 0 secretario) 

lê um officio do 10 secretario da Caroara dos 
Deputados, datado de hoje, remettendo a se
guin te proposição. 

N. 79-1893-0 Congresso Nacionalresolve: 
Art. Ficam amnistiadoll, desde já, os im

plicados directa ou indirectamente nos movi
mentos de 2 d~ março deste anno, no estado 
do Maranhão. 

Camara dos Deputados, I de setembro de 
1893.- Al'thur Cesar Rios, vice-presidente.
Antonio Azeredo, la secretario.- Antonio 
Borges de Athayde Junior, 20 secreLtrio.
A's commissões de justiça e legislação e de 
constituição e poderes. 

O mesmo senhor lê e vae a imprimir, .para 
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 

PARECER N. 226 - 1893 

• As commissões de constituição e poderes e 
de justiça e legislação são de p~lrecer que as 
emendas apresentadas pela Carnara dos Srs. 
Deputados ao projecto do Senado que concede 
ámnistia ás pessoas implicadas nos movi-
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mentos revolucionarios de Santa Catharina 
podem ser acceitas pelo Senado. 

Sala das commissões, 1 de setembro ue 
1892. - Q. Bocayuva. - Aristides Lobo.
F. Machado.- Nina Ribeiro.- Gemensoro. 

O SR. PRESIDENTE designa pu ra a ordem do 
dia da ses3ão seguinte: 

Continu1ção da 3" discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 61, de J S '3, dis
pondo sobre terras devolutas dos estados da 
União, a que se refere o art. 64 da Consti
tuição i 

2" discussão ria proposição ua Camara dos 
Deputados, n. 73, de IS93, fixando as despezas 
do. Ministerio da Justiç,t e Negocios Interiores 
para o exercicio de IS94 ; 

3" dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 55, de IS93, approvando com modi
ficaçõ'3s o decreto n. 1167, de 17 de dezembro 
de 1892, que autorr;:ou a fusão do Banco da 
Republica com o do Brazil ; 

3a dita da proposição da mesma camara, 
n. 65. de IS93. autorisando o governo a em
prel.!'ar os olficiacs e praças do exercito no 

,estudo e construcção da Estrada de Ferro de 
Catalão a Cuyabit, passando por Goyaz ; 

2'dita do projecto do Senado n. 36, de 
IS93, dispondo sobre o moclo por !'Jue devem 
ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
da União, os funccionarios aposentados; 

la dita do projecto do Sen' ldo, n. 43, de 
IS93, dispondo sohre os mlgistrados em dis
ponibilidaile, na. fórma do art. 60 das dispo
sições tr,lnsitorias da Constituição; 

3" dita rh proposição da Cltmara dos Depu
tados, n. 19, de 1893, que manda contar para 
a jubilação do ex-professor da Escola Naval, 
José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo ern 
que serviu no e~ercito até o posto de tenente; 
em qu·) fui reformrvlo; 

3a dita da proposição da mesma camara, 
n. 2S, de IS93, concedendo penaão a D. Ma
rianna Cecilia Meirelles da Fonseca, viuva do 
marechal Manoel Deodoro da Fonseca; 

3" dita da proposicão da mesma Camara, 
n. 37, de IS9S, concedendo uma pensão á 
viuva e filhas do desemb:trgador Caetano Es
tellita Cavalcante Pessoa. 

2" dita d,lS proposições na mesma camara : 
N. 52, de IS93, decLtrando que a reforma 

do brigadeiro graduado Joaquim Antonio Xa
vier do Valle será no posto Lle general de 
brig-ada eifectivo, com as vantagens do de
creto n. IS, de 17 Lle outubro de 1891; 

N. 54, rle IS93, estendendo a todos os olfi
ciaes de exercito ref\)rmados do accordo com 
o decreto n. 193 A, de lS90, as disposições do 
decreto le~islativo n. IS, de IS91 ; 

N, 56, de IS93, concedendo uma pensão 
mensal de 100$ a D. Claudina Telles de Me-

nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Medezes; , 

N. 47, de IS93, concedendo pensão a D. Rita. 
Rodrigues rIa Fonseca Hermes, viuva do ma
rechal Hel'mes Ernesto da Fonseca; 

Discussão unica ,In. proposição n. 49, de 
1893, (ia Camara dos DepuLtdos, substitutiva 
do proj ecto do Senado, n. 2, do IS92, deter
minando que a reforma concedid:t pOI' decreto 
de 17 rle março rIe IS91, ao general de bri
gaLla Frederico Christiano Buys, será no posto 
de general de Llivisão. 

Levanta·se a sessão ás 4 horas da tarde. 

9aa sessã~ em 2 lte setembro de 1893 

Presidel1cia do Sr. Gil Goulart (2° secretario) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acla- EXPE
DIENTE - Pareceres - Requerimentos dos St's. Cunha 
Junior e João Neiva - Discurs,) do Sr. Almeida Bar
reto - Obsel'v:1ções do ~r. pI'esidente - Discursos dos 
Srs. Amaro Cavalcanti, Doming!)s Vicente, presi
dente e Coelho Rodrigues -ORDEM no DIA. - Discussão 
da proposição n. 61, de 1893 - Emenda - Discursos 
dos Srs. Aristid,es Lobo e Gil Goulart - Encerramento 
da discussã.o ~ votaç,n,Cl - 2a di~cussâo da proposição 
n. 73, Je 1893 - Emendas - Discurso do Sr. Ma
noel Victorino - Adiamento da. discussão. 

Ao meio-dia comparecem 34 Srs. senadores, 
a saber: Gil Goulart, Antonio Baena, Fran
cisco Machado, Joaquim Sarmento, Nina 
Ribeiro, Manoel Barata, Cunha Junior, 
Gomensoro, Coelho Rodrigues, Catunda, João 
Cordeiro, José lilernardo, Oliveira Galvão, 
Ama.ro Cavalcanti, Almeida Barreto, João 
Neiva, Joaquim' Pernambuco, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Manoel Victorino, Domin
gos Vicente, Monteiro de Barros, Q Bocayuva, 
Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, G. Ottoni, Rodrigues Alves, 
Joaquim de Souza, Silva CànJdo, Paranhos, 
Joaquim Murtinho, Santos Andrade e Raulino 
Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão, e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Thomaz Cruz, Cruz, Firmino da Silveira, 
João Barbalho, Gaspar Drummond, Virgilio 
Damasio, Laper, Braz Carneiro, Americo 
Lobo, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, 
U. do Amaral, Generoso Marques, Esteves 
Junior e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com causa parti
pada os Srs. Prudente de Moraes, João 
Pedro, Souza Coelho, E. Wandenkolk, 
Pinheiro Machado, Julio Frota e Elyseu 
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Martins; e sem causa particicipada os Srs. 
Messias de Gusmão, Ruy Barbosa, Campos 
Salles e Ramiro Barcellos. 

passado na comarca de Catalão, no estado de 
Goyaz. 

Camara dos Deputados, 1 de setembro de 
1893.-Artliur Cesar Rios, vice-presidente. 
- Antonio Azeredo, lo secretario. - l'omaz 
Delfino, servindo de 2° secretario.-A's com
missões reunidas de constitui~o e poderes e 
lÍe j usi1ça e lBgislação. 

O SR. 3" SECRETARIO (servindo de l°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

N. 81 - 1893 
Dous officios do lo secretario da Camara dos 

Deputados, datados de I do corrente, remet
tendo as seguintes O Congresso Nacional resólve : 

PROPOSIÇÕES 

N. 80-1893 

. O Gongresso Nacioual resolve: 

Art. 1. o O nunJero dos empregados nas 
repartições de saude dos portos e os respecti
vos vencimentos são regulados pela tabella 
infra, que faz parte integl'll!"lte da presente 
lei, sendo para os ,leVldos effeitos dous terços 
dos referidos vencimentos consignados como 
ordenado e um terço como gratificação pro 
íabore . 

Ar!. 2.0 Os vencimentos, ora augmentados, 
porlem ser por lei diminuidos, quando assim 
convier ao bem publico. 

. Artigo unico. Ficam amnistiados, desde 
• já, todos os individuos que directa ou indi

rectamente tomaram parte no movimento 
que teve logar em dezembro do anno proximo 

Art. 3.0 Revogam-se as dispo~ições em con
trario. 

TABELLAS A QUE SE REFERE o ART. l° 

Inspectoria Geral de Saude dos Portos 

Pessoal Ordenado Gratificação Vencimento annunl 

I inspector geral ....... , ........... 8:000$ 4:000$ 12:0001 
5 ajudantes a ...•.................. 5:600$ 2:800$ 42:000: 
1 secretario ........................ 5:600$ 2:800$ 8:400 
4 medicos auxiliares, que deverão ser 

os actuaes inflpectores sanitarios de 
navios ......................... 4:000$ 2:000$ 24:000$ 

I official. ............. " . '" ....... 3:600$ 1: 4001 5:000$ 
2 amanuenses a •.......•.....•..... 2:000$ 1:000 6:000$ 
1 interprete .•.•.............. " .... 2:0UO$ 1:000$ 3:000$ 
I porteiro ....•....................• 1:600$ 800$ 2:400$ 
I continuo ....•........ o ••••••••••• 1:200$ 900$ 1:800$ 

33:600$ 16:400$ 104:600$ 

Hospital Mar,timo de Santa Isabel 

Pessoal 

Director •...............•.......... 
Almoxarife .......... '" ....... o •••• 

Phal'maceutico .... '., ........•.. o •• 

Escrivão. o ••••••••• o ••••••••••••••• 

Interprete ........................ . 
Porteiro ........................... . 
Agente ...•.......•...•.. 0 •••••••••• 

Ordenado Gratificação Vencimento nnnuo.l 

5:600$ 
2:000$ 
2:400$ 
1:600$ 
1:333 __ 332 
1:200$ 
1:600$ 

2:800$ 
I :OOO~ 
1:200$ 

800:!; 
666$666 
60LJ$ 
800$ 

8:400$ 
3:000$ 
3:600$ 
2:400$ 
2:000$ 
1:800$ 
2:400$ 

medico l\iudante do Hospital Maritimo de Santa Isabel perceberá 6:000$ annuaes. 
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Lazareto da Ilha Grande 

arlministrador ............... ' ......•....... 
almoxarife ................................ . 
escripturario .. , ... '" ..... , ....•.. " ..•.... 
porteiro .........................•......... 

4:800$ 
3:600} 
3:000 
2:000 

4 800$ 
3 600$ 
3 000$ 
2:000$ 
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Os machinistas encarregados de estufas serão contractados para servirem emquanto for 
necessario, fazendo-se para esse fim consignação na verba pa.ra o material. 

'NSPEcrOR1A DOS ESTADOS DO PARÁ, PERNAMBUCO, BAHIA, S. PAULO E RIO GRANDE DO SUL 

Vencimento para Tota.l da repar- Total para os 
um tição cinco estados 

1 inspector-medico ................. . 6:000$ 6:000$ 30:000$ 
3:600$ 3:6001 18:000$. 1 ajudante idem ..........•.....••.• 

1 auxiliar idem .................. .. 3:000$ 3:000 15:000$ 
1 secretario idem .................. . 2:400$ 2:400 12:000$ 
4 guardas ......................... . 9:000$ 3:600$ 18:0DO$ 

INSPECTORIA DOS ESTADO~ DO MARANHÃO, CEARÁ, ALAGÔAS, PARANÁ E SANTA CATHARINA 

Vencimento Total da re-
para um partição 

Total para os cin
co estados 

1 inspector........................... 4:200$ 4:200$ 
1 secretario......................... 1 :800$ 1 :800$ 
2 guardas.. . . .. .. . . . .... . . . .. ..... • . 750$ 1 : 500$ 

21 :000$ 
9:000$ 
7:500$ 

NSPECTORIA DOS ESTADOS DO AMAZONAS, PIAUIIY, RIO GRANDE DO NORTE, PARAHYBA, SERGIPE 
ESPIRITO SANTO E MATTO GROSSO 

Vencimento 
para um 

Total da re
partição 

Total para os 
cinco esta(los 

1 inspector ....•...... , ... . 
2 guardas ................ . 

3:000$ 
600$ 

3:000$ 
1 :200$ 

21 :000$ 
8:0uO$ 

Cam3.ra dos Deputa ios, 1 de setembro de 1893.- Arthur Cesar Rios, vice-presidente.
Thomaz Delfino, servindo de l° secretario.-Domingos Góes. 

O SR. JoÃo NEIVA (servindo de .2° secretario) no estado do Maranhão, póde ser acceita pelo 
lê e vão a imprimir, para entrarem na ordem Senado. . 
dos trabalhos, os seg\lintes 

PARECERES 

N.227-1893 

As commissões de constituição e poderes e 
dejustiça e lpgislação, são de parecer que a 
proposição da Camara dos S1's. Deputados, 
n. 79, de 1893, concedendo, dcs,le já, amnistia 
aos implicados, directa ou indirectamente, 
nos movimentos de 2 de março deste anno, 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1893.
F. Machado. -Q. BocayulJa.-Aristides Lobo. 
-Gomenso?'o-Nina Ribeiro.-J. L. Coelho e 
Campos. 

N.228-1893 

A commissão de finanças, a que foi presen
te a proposição da Camara dos Deputados au
torisanrlo a c:mcessão de um anno de licença 
com ordenado para tratamento de sua saude, 
ao cidadão Francisco paulino de Figueiredo, 
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2° escripturario da extincta Thesouraria de 
Fazenda da Parahyba do Norte, addido á al
fandega do mesmo estado; 

Considerando que a referida proposição está 
fundada em prova sufllciente da molesth do 
referido funccionario e que esta não foi con
testada pelo funecionario que remetteu ao 
Congresso a petição que serviu de base á. re
ferida proposição; 

E' de parecer que esta entre na. ordem dos 
~rabalhos para ser appr.wada. 

Sala das com missões , 31 de agosto de 1893. 
-latIa Barbalho.-Amaro Cavatcanti.-Q. Bo
cayuva, vencidO.-Manoel Victorino.-Montei
ro de Barros. 

o Sr. Cunha Junior-Requeiro a 
V. Ex. que consulte o Senado si concede dis
pensa di impressão em avulso de parecer que 
acaba de ser lido, sobre o projecto .concedendo 
amnistia aos revoltosos do Maranhão, afim de 
que elle entre na ordem do dia da proxlma 
sessão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa_ 
O SR. JOÃo NEIVA (pela ordem) requer 

diipensa da impressão em avulso r10 pa
recer que acaba de ser lielo, relativamente 
á proposição rla Camara elos Deput~,dos, que 
concede licença a Francisco Paulino de Fi
gueirer10, afim de ser ella dada para ordem do 
dia da sessão seguinte. visto tratar-se r1e um 
funccionario que acha-se gravemente doente. 

Consultado, o Senado concwle a rlispensa. 
E' lido, apoiado e vae a imprimir para ên

trar na ordem dos trabalhos, sob n. 45, (le 
18g3, o projecto offerecido pelo Sr. João Bar
balho, na sessão de 30 do mez finrlo, e que se 
achava sobre a mesa, na fórma do regimento. 

o Sr. Almeldá. Darret;o - Ve
nho perlir a V. EX., Sr. presidente, que me 
informe que destino teve o projecto da orga
nisação do Tribunal de Contas. que veiu da 
outra casa ha perto de um mez ou mais. 

Todos os dias vejo na odem dos nossos 
trabalhoR proposições de interesse particular, 
como sejam pensões. reversão de sol"os, 
augmentos de vencimentos de empregados 
publicos, estradas de ferro, promoções de 
otIlciaes reformados em duplicata e outros. 

Entretanto; Sr. presLflente, até á presente 
da.ta o Senado não tem conhecimento do 
projecto relativo ao Tribunal de Contils. 
fiscalisa'lor dos dinheiros publicos; não sei 
si está em alguma das prateleiras desta casa 
ou si nas mãos r1e algum mpmbro da com
missão que sobre elle tenha r1e dar parecer. 
Penso que essa materia deve ficar decirlida. 
este anno; e si a commissão não pócle da.r 
parecer sobre eUa, peço a V. Ex. que con· 

aulte o Senado si permitte que o projecto 
entre na ordem do dia. 

Fallando sobre a organi;-ação rlo Tribunal 
rle Contas, devo accrescentar que estou em 
duvir1a si rlevemos ou não apl'rovar as no
meações para elle feitas pelo Sr. Presidente 
na Republica, ~onforme se acha no orçamento 
apresentado pelo Sr. ministro na fazenda. 

A Constitmção, tratando das attribuições 
do Pocler Executivo, diz no art. 48, n. 12: 

Nomear os membros do Supremo Tribunal 
Fw1eral e os ministros diplomatic!)s, sujei· 
tando a nomeação á a]Jprovação do Senado. 

Entretanto, no art. 89 declara: 
Os membros deste tribunal (o de contas) 

serão nomeados pelo Presic'ente da Republica, 
com awrovação rlo Senado. 

Logo como o Sena'lo tem c,1nhecimento, 
como teve pelo relatorio do nobre ministro 
da fazenrla, das nomeações feitas para o Tri
bunal de Contas, deve approval-as. 

O SR. MANOEL NICTORINO-At>oiado. 
O SR. ALMEIDA BARRETO-O Presirlente da 

Republica não tem que sujeital-as ao Senado, 
como quanrlo se trata de nomeações para o 
SuVremo Tribunal Fe"eral ou cargos diplo
máticos. O Sena"o póde resolver (1, este re
speito, indevendente de mensagem do Pre
sidente da Republica. porque já tem conhe
cimento elas nomeações. 

Repito: faço esta pergunta, porque vejo 
na ordem do rlia vrojectos de in teres:>e lar
ticular, emquanto que um llrojecto sobre a 
fiscalisação dos dinheiros publicas está arc~i· 
vado, ou não sei onde anda. 

O S[~. DOMINGOS VICENTE.-Foi remettido 
11a poucos dias á commissão. 

O Sr. ALMEIDA BARRETo-Parece-me que 
ha mais rle um mez veiu para esta casa e não 
appareceu mais. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIflENTE-O nobre senador tera. a. 
palavra depois que a mesa respon'ler ao 
nobre senarlor pela Parahyla. 

O SR. AMARO CAVALCANTI-Era lJara o 
mesmo fim. 

O SR. ALMEIDA BARRETo-Nacla mais tendo 
a accrescentar, ~guar,lo as informações de 
V. Ex., ou de algum dos membros da com
mis:;ão que tem de (1ar parecer sobre o as
sumpto. 

o Sr. Prel8ident;e - A mesa tem 
a informar ao Sr. senador que este prejecto 
foi apresentado á casa no dia 21 de agosto e 
nesse mesmo (lia foi, de accordo com o regi
mento remettido á respectiva commissão. 
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Portanto ainda não está. vencido o prazo de 
15 rUas (apoiarJós)-a que o honrado senador se 
referiu e oonsequentemente sabe-se o destino 
do projecto e não se acha elle perdido no ar
chivo. 

O honra(lo senador póde,prevalecenclo-se das 
disposições do regimento, requerer urgencia 
para eUe, independentemente r1e não estar 
vencirlo o prazo e o Senado defirirá ou não. 
como enteqder em sua sabe-1oria o requeri· 
mento do nobre senador, caso seja elle apre
sentado. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - O melhor é dei
xar esgotar o prazo regimental. 

O @ir. Alllaro OavalcanU-Sr. 
presidente, cumpre-me informar ao Senado 
que o projecto a que se refere o honrade se
nador pela Parahyba, está em minhas mãos 
lia tres dias, rBcebido do illustre relator. • 

Atarefac'o com o estudo de outros assum
'Ptos do Senado, não pô'le trazer o voto em 
separarlo que pretendo dar. Comprometto
me, p,?rém, a apreseI,ltal-o na proxima sessão 
e então o Senado deliberará como for de jU:l
tiça. 

o Sr. Domingos "icon~e diz 
que o illustrar10 e honrado senador pelo Pi
auhy fez ante-hontem uma reclamação con
tra as inexa,ctidões attribuidas pelo Dial"Ío 
do Congresso a um dos seus discursos. 

O honrado senador não tinha muita razão, 
porque o discurso proferido por S. Ex. e 
cujo extracto vinha publicado no jornal do 
dia anterior á sua reclamação tinha a se
guinte not!l. : -O orador não rllviu o seu dis
curso. 

O Senado sabe que os extractos dos dis
cursos pronunciados no Senado são feitos 
pelos redactores de debates á vista das notas 
taehygraphicas. 

O orador não tem reclamação alguma a 
fazer acerca do extracto publicado, não cha
mará discurso, daquellas palavras que 'Pro
feriu dias antes; mas acha que deve recla
mar contra esta nota que muitas vezes vem 
nos discursos : - O orador nrlo reviu o seu 
discurso. 

O que vem publicado no Diario Official sa
bem os nobres senadores, não é propriamente 
o discurso; é um extracto, é um resumo que 
corre publicado por conta dos redactores dos 
debates e não por conta j08 oradores. En
tretanto,esta nota=o orador não reviu o seu 
discUl'so-em alguns extractos dá a entender 
que osextractos que não teem esta nota estam
pada implicitamente trazem o cunho da re. 
sponsabilidade dos oradores e indica. que 
foram por eUes_ revistos. 

IBI'lADO íI8 - V. IV 

Ora, bem se vê que isto colloca 08 senadores 
em uma posição esquerda ~ póde-se até dizer; 
compromettedora., deixando passar sem cor· 
recção muitas inexatirlões. 

O SR. JOAQUIM PERNAMBUCO-O melhor é 
pôr esta nota em todo~. 

O SR. DOMINGOS VICENTE responde que a. 
providencia não deve ser esta. O que é re
visto pelos senadores são as notas tachygra
ficas que trazem os discur~os na integra; os 
extractos não são,nem nunca foram. 

Pelo menos nunca viu um resumo e pensa 
mesmo que nenhum dos seu: collegaso tem 
visto. 

Não é, portanto, uma reclamãção; não vem 
reclamar contra inexatidão alguma. 

O SR. MANOEL VICTORINO-Acho que é um 
trabalho excessivo para os tachygraphos a de
cifração dos discursos em 24 horas. 

O SR. DOMINGOS VICENTE proseguindo, diz, 
que o que pede ao Sr. presidente é uma. provi
dencia para o caso; porque a seguir este 
processo nos discursos, os senadores, sem du
vida alguma, ficarão mal collocados. 

Termina, dizendo que o Senado desculpará. 
se roubou:lhe algum tempo com essas obser
vações, que julgou preciso fazer para evitar 
que sejam attribuidos aos senadores erros 
que não commettem realmente. (Apoiados.) 

O Sr. Presiden~e-A mesa vae in
formar ao nobre senador qual a praxe se
guida em relação á publicação dos discursos 
Q dos extractos no Diario do Congresso_ 

Estas publicações costumam ser feitas por 
duas fórmas differentes: em uma apparece o 
discurso na primeira pessoa, como sendo o 
'discurso do proprio orador e nessas condi
ções os tachygraphos ou os redactores dos de
bates publicam como foi proferido e teem o 
habito de declarar: não foi revisto pelo ora
dor, q uand9 não revisLo ou corrigido pelo seu 
autor. 

Em outra bypothese o discurso é publi
cado em extractos, mas na terceira pessoa; o 
que quer dizer que não é propriamente um 
discurso e não deve ter a responsabilidade do~ 
oradores, mas dos redactores dos debates. Si, 
porém, este systema admittido pelos que di
rigem a publicação dos debates não convier 
aos Srs. senadores, si entenderem que quer 
seja publicado o discurso na primeira ou na 
te rceira pessoa, deverá sempre trazer a nota 
-não foi revisto pelo orador-a mesa. poderá 
assim determinar. 

E' esta a explicação que me cumpre dar 
ao nobre senador. 

O Sr. Coelho Rodrigues ao 
nobre sena.dor pelo estado do Espirito [Santo, 
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respondendo diz ,que talvez S.Ex. se tivesse es
quecido de uma cfcumstancia que o orador 
referiu. . 

Na vespera da publicação do extracto do 
discurso, a que o nobre senador se referiu, o 
orador esteve na Typographia Nacional, até 
10 horas da noute á espera das notas tachy
graphicas, que lhe haviam sido promettidas 
no Senado. 

Retirando-se a ~sa hora, sem que as me!!
mas notas tivessem chegado, e suppondo que 
iriam para serem publicadas integralmente 
no dia seguinte, recommendou que fizessem 
acompanhar a publicação da seguinte nota 
«este discurso não foi revisto pelo o orador~ 

Em logar das notas tachygraphicas, pq,rém, 
foi o resumo, e com este sahiu aquella I'Iota. 

Termina dizendo que é esta a explicaçãa de 
que carecia o nobre senador. 

ORDEM DO DIA 

(O Sr. presidente deixa a cadeim da presi
. densia que e occupada pelo Sr. 3° secretario.) 

Continúa em 3" discussão, com as emendas 
adoptadas em 2" discussão e,a ofl'erecida nesta, 
a. proposição da Camara dos Deputados,n. 61, 
de 1893, dispondo sobre terras devolutas dos 
estados da União,a que se refere o a.rt. 64 da 
Consti tuição. 

CIue uma lei não seria discreta, si com ante
cedencia e sem conhecimento perfeito das 
circumstancias que possam occorrer, deter
minasse quaes são. 

Não se póde, tratando de fronteiras, dizer 
prévia.mente que a federação, a quem cabem 
os interesses da defesa nacional interna e ex
ternamente, eXIge as terras de tal ou tal 
logar. 

Abundando em outras considerações, diz Q 

orador que, sem alongar-se em opiniõee 
estranhas ao debate, como por exemplo a 
questão levantana no Senado da maior ou 
menor amplitude de territorio pertencente 
aos estados, porque está convencido de que 
ao Senado caberá, em vez de intervir por 
meio de um projecto de lei, respeitar e [lar 
execução fiel á disposição constitucional. 
Ella suppre qualquer previsão de uma lei 
orrl inaria . 

No Senado levou-se o debate ao ponto de 
pretender que a federação ficasse na depen
nencia absoluta dos estados para a obtenção 
desse territorio. 

Mas não é um favor que os estados vão 
fazer á ferleração, é um direito firmado. ina
balavel. claramente definido na Constituição 
da Republica. 

Termina. o orador, declarando que não 
discute o assumpto que se refere ao maior 
ou menor respeito pelo principio ferlerativo, 
porque acha que elIe não se envolve em seme
lhante questão. 

Não acceita o projecto por achar que elle é 
inutil e superfIuo. 

o Sr. Arhit,ides; Lobo acompa
nhou o debate extenso e rlesenvolvido que se 
tra vou no Senado a proposito do presente pro
jecto de lei e em seu morto de pensar seme- O Sr. Gil Goulart, diz que cada dia 
lhante discussão gyrou sob dous aspectos di- se convence mais da importancia da materia 
versos, e dirá mesmo.oppostos e excessivos. em discussão, que se póde considerar magna, 

Entenrle que em rigor (le direito a dispo- porquanto envolve o direito de propriedade 
sição constitucional em que se baseia o refe- garantido pela I.:onstituição, alvejando o pro
rido projecto dispensar'ia o mesmo projecto. jecto, principalmente a evitH r conflictos entre 
porque por si só, pode ser applicada indepen- os estado e a União, prejudiciaes á causa pu-
dente de qualquer disposição legislativa. blica. 

O artigo constitucional,portanto, que serve Basta esta ultima consideração par a de 
de base ao projecto em discussão, contém dis- monstrar a relevancia da materia. O assumpto, 
posições perfeitamente discriminadas e por não ha que duvidar, é de difficil regulamen
isso a parte do territurio destinada aos esta- tação, já para conciliar as conveniencias reci
dos de modo nfmbum se póde confundir com procas dos governos parallelos. já para evitar 
as terras destinadas ao uso da União. que alguma disposição ofl'enda preceitos con-

Tratando-se, por exemplo, do territorio que stitucionaes, ou pela extensão ou pela restric
pertence á União, refere-!!e ás estradas ge- ç'ão, já finalmente. para interpretar com pre
rae5, estradas federaes e assim estão por cisão a lei fundamental da Republica em 
sua natureza determinadas, acompanham o ponto tão delicado quanto melindroso. 
territorio que percorrem. Julgam alguns honrados senadores que 

Restam, por conseguinte, os outros ter- sobre a materia, não convem legislar por 
ritorios destinados a fortificações. a obras de ora; concluem da reconhecida gravidarle a 
defesa, que são l)eor sua natureza indetermi necessid"de do adeantamento e o estudo im
na.dos, isto é, d.eiJndem (le circumstencias que-I prescindivel de com missões especiaes; pre
uma lei não pôde préviamente determinar; tendem outros, que o preceito constitucional 
são territorios que eventualmente podem ser em questão éde tal fórma clara que dispensa 
requisitados para o fim a que se destinam e nova lei, e qualquer disposição interpreta-
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tiva, concluindo dahi a inutilidade do pro- Congresso confirmar ou interpretar o pre
jecto que se discute. Em seu conceito não ceito constitucional. 
teem razão os que assim se enunciam. Parecia escusado, uma vez que o art. 63 da 

Si a materia é complexa e difficil, as diffi- mesma Constituição declara que, cada estado 
culdades que começam já a avultar poderão reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que 
amanhã crescer de tal arte que impossibili adoptar, respeitados os principios constitu
tem qualquer resl9lução justa e honrosa para cionaesda União. 
os governos nella interessar10s;. portant?, Consoante com estes preceitos, os estados, 
an0s que se reproduzam os cenfhctos queJa jure proprio legislaram sobre magistra
e~tao ~pparecen~o? couve~ regulai-a preve- tura, sobre arrecadação de impostos, sobre 
mndo msondavels lDc0I?-v.~mentes futuros: terras devolutas e varios outros serviços 

Quanto a outra opml~o, ~ q1le resp81t~ a outrora de natureza geral,independentemente 
claresa. da dou t:rl ~a constitucIOnal.. é precIso de leis especiaes do congresso federal ,in terpre
ad.vertIr q~e, nao obstante a lucidez do pre- tativas de disposições claras, evidentes da 
ceIto alludldo, o governo fe~eral, por Constituição, como pretende o Sr. ministro 
seus ~epresentantes legaes,. nao co~slde- da fazenda. 
ra. aSSIm, tanto que, em sImples aVISOS, 
ha declarado que o producto de con
tractos aleatorios de terras devolutas, 
deve, em qualqm~r caso, entrar para os cofres 
federaes como renda eventual, emquanto 
uma lei organica especial não definir (,) que 
sejam terras devolutas ou regulamentar a 
alludida disposição constitucional. 

Consequentemente, a urgencia de lesgislar 
sobre a materia evidencia-se desde que o go
verno federal está perturbando a acção dos go
vernos estadúaes com actos seus que,ou serão 
cumpridos, ou não. 

Si forem cumpridos vão prejudicar os es
tados, vão pàr em duvida aquillo que já se 
comidera direito liquido e inconcusso, vão 
desorganisar a vida dos outros estados; si 
porventura, não forem cumpridos, virão en
fraquecer o governo federal que, senoo um 
poder, não encontrará na constituição nem 
nas leis meios coercitivos para fazerem os es
estados cumprir suas ordens exorbitantes. 

Sabe o Senado que o aetual ministro da fa
zenda tem expe,lido avisos para diversos es
tados e ainda recentemente para o de Santa 
Catharina, confirmando quanto acabou de 
referir. 

Para bem basear a argumentação começa, 
reproduzindo o art. 64 da Constituição. 
, Diz (,lUe: «Pertencem aos estados as minas e 

terras devolutas situadas nos seus respectivos 
territorios, cabendo á União somente a porção 
de territorio que for indispensavel para a de
fesa. das fronteiras, fortificações, construcções 
militares e estradas de ferro federaes. 

Os proprios Il8cionaes que não forem neces
sarios para os serviços da União, passarão ao 
dominio dos estados, em cujo territorio esti
verem situados.» 

Não póde ser mais clara, mais imperativa 
e liquida a disposicão constitucional citada. 
DelIa decorre, evidentemente, que 8S terras 
devolutas são do dominio incontestavel dos 
estados. 

Deante desta asseveração, pergunta o ora
dor, seria preciso que viesse alguma lei do 

Mal se comprehende, pois. como insiste o 
ministro em que os estados suspendam hoje os 
effeitos de suas respectivas constituições, das 
suas leis organicas sobre terras devolutas ou 
terras publicas ; que alterem o serviço orga
nisado sobre a propriedade territorial, o ser
viço cadastral, o da medição e delimitação de 
lotes das terras devolutas,as leis que regulam 
a venda rlessas terras aos particulares, o ser
viço de immigração e colonisação, baseados 
sobre as mesmas terras ! 

Mas os celebres avisos veem pôr em ouvida. 
tudo isso, suspendendo as constituições e as 
leis dos estados em tudo quanto é relativo ás 
terras devolutas, alterando contractos para 
demarcação e cessão dessas terras a particu
lares e a immigr~ntes, perturbando e false
ando os orçamentos onde estão incluidos como 
renda certa o producto dessas terras, que o 
ministro reclama para a renda eventual do 
Thesouro Federal. 

Si os avisos declaram que« sómente depois 
de acto expresso do Congresso Federal assis
tirá aos estados o direito ás terras devolu
tas», é inquestionavel, intuitivo mesmo, que 
não só é necessario, mas urgente, fazer pre
valecer o projecto de lei ora em discussão, 
não porque elIe seja preciso para esclarecer 
o preceito constitucional, mas para satisfazer 
ao governo federal, que appelIa para uma 
disposição de lei como essa que se acha em 
discussão. 

Justificada assim a necessidade e a urgen
cia da adopção do projecto, é preciso estu
daI-o nos seus detalhes. 

O que se poderia censurar no projecto se
ria, disse o honrado senarior por Matto Grosso, 
a circumstancÍIt de se delimitar como per
tencendo á federação, um territorio mais 
amplo do que aquelle determinado nos pre
ceitos constitucionaes_ 

Dirá o orador, a seu turno: tambem se 
poderia combater, por inconstitucional, a dis
posição que mandou subsistir para os estados 
a faculdade de explorar proouctos naturaes 
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e minas dentro do territorio reconhecido da 
União. 

Importaria isto uma limitação do direito 
de propriecl~de ria Umão, que, na phrase da 
Constituição. é garantido em sua plenitude. 

Seria, talvez, essa uma razão proce<1ente 
para que o chefe rio Po~ler Executivo negasse 
sancção ao projecto. 

Tal embaraço, porém, desappareceu, por 
virtuile da emell'la offerecida pelo honrado 
senador a que se referiu, emenda que elimina 
o artigo alludido, de fórma que ficou o pro· 
jecto expurgado de qualquer vicio ou censura 
constitucional. 

Sobre a questão de saber si os terrenos de 
marinha comprehendem-se na denominação 
generica terras devolutas, nenhum argu
mento juridico f.;i ainda offerecido contra o 
conceito do orador. 

A Constituição estatue genericamente que 
as terras (levolutas e as minas pertencerão 
aos estados; si, fóra desse preceito geral esta
beleceu algumas excepções, em nenhuma 
dellas incluiu a relativa aos terrenos de ma· 
rinhas; e, si não o fez. evidentemente subor· 
dinou-os á regra geral, como parte depen
dente do todo. 

As marinhas ainda devolutas, de que se 
cogita, são, na accepção generica, terras de· 
volutas, no territorio dos estados. 

Nem se diga que marinhas sempre foram 
objecto de legislação especial, porque todas 
as leis especiaes e gemes relativas' ao terri
torio dos estados e que constituíam outr'ora 
patl'imonio nacional, foram implicitamente 
revogadas pelo art. 64 da Constituição da 
Republica. 

O antigo dominio nacional, na accepção 
mais ampla; comprehendi:1 : l°, as cousas de 
uso publico, como estradas, ruas, rios, por
tos e mares territoriaes ; 2°, as caU:ias do do
minio do esta·lo, taes como ilhas, terras de
volutas. terrenos íle marinhas, minas, ter
renos diamantinos e os terrenos ribeirinhos 
nas margens dos rios navegaveis ou que se 
po'lessem tornar navegaveis ; 3', os proprios 
nacionaes, que são os bens immovais adqui· 
ridos por algum titulo ou em virtude de 
lei. 

A Constituição narla olvidou em relação ao 
antigo patrimonio nacional. 

Quanto ás cousas de uso publico (lefinio os 
direitos da União e dos estados no, artigos 
13 e 34 n. 6,. qnanto às ccusas do dominio 
do estado, comprehenden<lo neHas os pro
prios nacionaes, transferiu-as em plena pro
priedade ao'l estados, pelo art. 64. Esse ar· 
tigo, já citado em sua integra, comprehende 
evidentemente, em suas ilisposições claras e 
peremptorias, tudo quanto outr'ora se con· 
siderava cousas do dominio do estado, incluo 
sive os proprios nacionaes. 

As unicas excepçães estão cluamente eon 
slgnadas na propria Constituição. 

Assim; no art. 3° reservou·se 14.400 kilo
metros quadra·los de terras devolutas no 
planalto <'entraI de Goyaz para a futura ca
pital da Republica; no proprio art. 64 reser
vou-se para a União a porção de territorio 
devoluto indispensavel para a defesa das 
fronteiras, fortificações, construcções milita· 
aes e estradas de ferro; o mesmo succedeu 
com os proprios nacionaes indispensaveis aos 
serviços da União. 

Ora, si os terrenos de marinhas devolutas 
ficassem reservados para a União, seriam 
objecto de uma disposição expressa da Consti
tuição como succerteu com os terrenos reser· 
vados para a futura capital ou de mais uma 
excepção incluida expecificadamente no cita.
do art. 64. 

Tanto são essas as unicas excepções que a 
Constituiçã.o não incluiu no art. 34 que de
fine as attribuições do Congresso Federal: a 
faculdade de legIslar sobre tel'renos de mari
nhas quando aliás no n. 29 Clesse mesmo ar· 
tigo, declara que lhe compete legislar sobre 
terras e minas de propriedade da União. 

Se as marinhas devolutas não se compre· 
henr1em nas terras devolutas; se a Consti
tuição não cogitEm especialmente des!le patri· 
monio territorial que era da nação e hoje faz 
parte dos estados, então, não sei em que 
principio se baseam os adversarios. do pr~
jecto para sustentarem que as marmhas sao 
da União, não são dos estarlos. 

Si a Comtttuição, regulando o direito tle 
propriedade sobre as terras publicas e pro
prios nacionaes, não consignou disposição al
guma especial em relação a terrenos de ma
rinhas, o que se segue é que taes ter~en.os 
ficaram sujeitos as regras geraes de direIto 
que regulam a propl'iedaíte das terras pu
blicas. 

Cumpre indagar si os terrenos de marinhas 
eram pelo nosso direito an~igo, cons~derll:rl?s 
como uma proprie'lade nacIOnal malS prl Vl
legiada do que o eram as terras devolutas e 
os proprios nacionaes e como tal regula,da por 
leis especiaes, como pretendem os que rom· 
batem a nossa opinião. 

O Sr. Teixeira de Freitas, na ConsoUdaçao 
das leis civis, nota 16 ao art. 52 § 2°, diz: 
« E' pura creação das nossas leis moder~as 
essa especie de dominio do Estado. Na antIga 
legislação a palavra marinhas designava cs 
logares da praia onde !le faziam salinas, ,de 
que a corôa tirava rendas. (Ord. 1. 1, t. 02, 
§ 46 e 1. 2, t. 26, § 15.) Essas marinhas de sal 
não teem analogia com o que hoje se donimina 
terrenos de marinhas. ) 

Já se vê, pois, que não se consideravam 
marinhas todas as margens do mal' e menos 
ainda as dos rios até onde ínfiuim as marés. 
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Não se póde, portanto, sustentar que sub
siste um direito antigo, consuetudinario, 
universalmente aceito, regulando marinhas: 
ao contrario, disso, em 15 de novembro de 
1831 foi que pela primeira vez se reservou, 
para fins de utilidade publica, quinze braças 
de terras nas margens do mar e r'os rios onrle 
salgassem as aguas a contar do ponto onde 
chegassem as marés nas maiores enchentes. 

Não se creou assim uma proprieclade na
cional propriamente dita; apenas reservou-se 
das terras devolutas, nas margens do mar e 
dos rios influenciados pelo mar, certa porção 
de terra para servidão publica, isto é,limitou
se, restringiu-se a faculdade que o proprio 
estado tinh<t de dispor livremente, em provei
.to de terceiros, de certa facha de terras devo
lutas. 

Essa limitação, se ainda mbsiste, não passa 
de um onus sobre as terras devolutas na par
te denominada marinhas, onus que accompa
nha a propriedade nacional, passando ella 
em sua totalidade para os respectivos estados. 

Se a limitação ou onus creado pela lei citada 
de 1831,no art.51§ 14 e instruções {~e 14 de no
vembro de 1832, art. 1°, significa uma proprie
dade privilegiada do estado sobre as marinhas 
e esse privilegio ainda subsiste, a despeito da 
regra do art. 64 da Constituição, então. é 
forçoso convir, como uma consequencia 10-
gica, que tambem pertencem à União, com 
exclusão dos estados, os terrenos devolutos 
das margens de todos os rios. 

Com o mesmo fundamento da legislação 
relativa ás marinhas, reservou-se no antigo 
regi men para o estado os terrenos ri beirinlIos_ 
A lei n. 1.507 de 26 de ~etembro de 1867, 
art. 39, assim dispoz: «Fica reservada para 
a servidão publica, nas margens dos rios na
vegaveis e dos que se fazem os navegaveis, 
fàra do alcance das marés, salvas as conces
sões legitimas feitas até a dat&. da publicação 
da. prasente lei, a zona de sete braças contadas 
do pouto medio das enchentes ordinarias para 
o interior; e o governo autorisado para con
cedel-as em lotes rasoaveis na fórma das dis
posições sobre terrenos de marinhas.» 

Como na lei de 1831 rr.lativa a terrenos de 
marinlIú, tambem es,a que creou direito 
novo sobre terrenos ribeirinhos fóra do al
cance dos mares, declara que são elles reser
vados para a servidão publica, ficando, porém. 
o governo autorisado a coucedel os em lotes 
rasoaveis aos particulares. 

Mas, anteriormente a essas leis de 1831 e 
1867 o que eram os terrenos de marinhas 1 

Não eram sinão terras devolutas a que es
tavam unidas. e de que faziam parte inte
grante, estan1lo portanto subordinadas á le
giSlação commum que regia a propriedarle 
terri.torial que ainda não se achava. no domi
nio particular. 

Logo, marinhas e terras ribeirinhaR não 
eram, como se pretende, regUladas por uma 
legislação especial e privilegiada ao ponto de 
ficarem excluidas do generico preceito conti
do no art. 64 da Constituição Federal. 

Ao contrario. a Constituição dispondo sobre 
o patrimonio immovel da nação e determi
nando que as terras devolutas e as minas 
ficassem pertencendo aos estados, não podia 
reservar para a União senão por expressa 
disposição as marinhas e terrenos ribeirinhos 
devolutos unidos as terras ta.mbem devo
lutas. 

O direito de propriedade é definido e garan
tido por expressa disposição de lei. 

As marinhas faziam parte do patrimonio 
immovel nacional, este passou, pelo preceito 
constitucional do art. 64, em sua integrali
dade para os estados, salvas as excepções es
tatuidas na mesma Constituição onde nenhu
ma excepção foi aberta para a porção de terras 
devolutas que constituem marinhaseterrenos 
ribeirinhos. 

Nem podia ser outro o pensamento do le
gislador constituinte porque, dando a pro
prierlade das terras devolutas aos estados,não 
podia querer que ficasse subsistindo para a 
União o direito rle impedir que á margem dos 
rios e do mar os esta"os podessem exercer 
amph e livremente sua autoridade, sua ju
risdicção, seu direito de soberania, principal
mente quanrlo é elementar que. sem o uso 
das aguas não ha vida possivel sobre nenhum 
terr-itorio porque a agua é elemento essen
ci<ll para a vida. 

A posse vIena das terras devolutas como 
das marinhas e terrenos ribeirinhos é ques
tão de summa importancia e quiçá a mais vi
tal para os estadús se desenvolverem e pro
moverem o seu engranrlecimento. 

Sem essa posse estariam elIes inhibidos de 
fundar povoações, .melhorar portos, conce
der estradas, crear estabelecimentos fabris 
e.industriaes a beira mar e nas margens dos 
riOS. 

As proprias municipalidades ficariam coa
ctas para melhor e fiscalisar os portos, as 
ruas. e uso das aguas e da viação em geral 
dentro dos limites de &ua jurisdicção. 

Nem vejo que do reconhecimento do direito 
das estradas sobre as terras devolutas, sobre 
as marinhas e terrenos ribeirinhos tambem 
devolutos possa resultar prejuizo para a Uuiã~ 
que desses terrenos só póde carecer para fins 
de utilidade pu blica, segundo a phrase con
stitucional ou para a servidão publica, se
gundo a 1ettra das leis do antigo regimen 
que regulavam marinhas e terrenos ribei
rinhos. 

E' evidente que para taes fins nenhum eS
tado se opporá a que a União utilise terras e 
marinhas devolutas; é tambem evidente que 
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são os estados e as municipa.lidades que podem 
melhor utilisn.r e fiscalisar suas terras e ma
rinhas devolutas, no interesse publico e prin
cipalmente para garantir a publica servidão, 
que é fundamento das leis relativas a ma
rinhas. 

Querendo conciliar o interesse federal com 
a interesse dos estados, observando com a 
maior amplitude o que está garantido pelo 
art. 64 da Constituição, oiferece o orador 
uma emenda á segunda parte do art. I·, 
reservando, desde já e no futuro, para. a 
União a porção de terrenos devolutos de ma
rinhas e ribeirinhos de que ella possa care
cer para fins de utilídade publica, unico 
onus que poderá subsistir sobre os territo
rios que passaram para o dominio dos es
tados. 

AcrerHta que essa emenda. (lissipará as du
vidas dos adversarios do projecto e demon
strara que o orador não nutre sentimentos 
separatistas, pois, pela unidade da patria, 
que li o elemento primordial da grandeza e 
prosperidade da Republica, esta disposto 
a sacrificar tudo. menos os preceitos car
deaes da Constituição que nos rege. (Mui
to bem.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em dis
cussão a seguinte 

Emenda 

Ao art 1.. Depois da. palavra-territorios
substitua-se o periodo final pelo seguinte:
Comprehendidos nellas os terrenos de mari
nha e os accrescidos, salvo os que forem ne
cessarios já e no futuro para obras ou ser· 
viços federaes. - Gil Diniz Goulart . 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

procede-se á votação com o seguinte resul
tado: 

E' approvada a emenda do Sr. Gil Goulart, 
substitutiva de parte do art. 1°. ' 

Considera-se prej udicada a emenda do Sr. Q. 
Bocayuva, l!Iuppressiva da alludida parte do 
a.rt. 1°. 

E' approvada a emenda do Sr. Joaquim 
Murtinho, adoptada em 2" discussão, e sup
primindo o art. 2°. 

E' tambem approvada a emenda do mesmo 
Sr. Joaquim Murtinho, adoptada em 2& dis
cussão e additiva ao art. 3°. 

E' a proposição, assim emendada, appro
vada em 3" discussão e, sendo adoptada vae 
ser devolvida à Camara dos Deputados, indo 
antes a com missão de redacção para redigir 
as emendas. 

Segue-se em 2" discussão, com as emendas 
oiferecidas no' parecer da commissão de finan
ças, a proposição da Camara dos Depu tados 

n. 73, de 1893, fixando as despezas do Minis
terio da Justiça e Negocios Interiores, PlW'a o 
exercicio de 1894. 

Vêm á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

A' rubrica 26 : 

Accrescente-se á verba a quantia de-
12:600$, elevada a 7 o numero de lentes sub
stitutos. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.
Americo Lobo.- Joaquim Pelicio. 

A' rubrica 28 : 
Gymnasio NacionaL •.•... _ . 280:000$000 

Para as seguintes consignações : 
Pessoal Vencimentos 

I director................. 6: 000$000 
I vice-director............ 4: 8lJO$000 
I secretario............... 3: 600$000 

24 lentes cathedraticos eife-
ctivos ................ .. 

3 professores de artes ••.••.. 
2 preparadores ..•..•..... 
7 inspectores ............. , 
I bedel ....••............. 
I porteiro ............... . 

Pessoal de nomeação do 
director e material, ad-
dicionaes a 4 lentes e 
despezas com exames ..• 

144:000l!;000 
10 : 8001" 000 
3:600 000 

16:800 000 
4:800 000 
1:400$000 

48:000$000 

241 : 400$000 

Pessoal addido por eifeito da fusão: 
I secretario ....... ,........ 3:600!000 
I escriviio................. 3:60(1,000 
3 professores de artes...... 10 :8í]() 000 
2 ditos cathedraticos....... 9:6'10tOOO 
1 substituto (classe extincta) 12: 400 000 
3 inspectores.. . • . . .... . .. • 7: 200 000 
I bedel .......... ......... 12:400$000 

39:600$000 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.
Manoel Victorino. - Virgilio Damasio. 

A' rubrica 37 - Eleve-se a importancia de 
mais 5:000$ para subvenção á escola de Nossa 
Senhora do Amparo, em Petropolis.- Amaro 
Cavalcanti.- J. Catl1nda. 

A' rubrica 39-Augmentem-se 20:000$ para 
construcção de um laboratorio auxiliar ou 
gabinete de physica da Escola Polytechnica e 
diga-se: nototal, 644 :000$000. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.
Jo{1o Neiva. 
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A' rubrica 10 - Accrescente·se: ordenado r ata.- Domingos Vicente.- Joaqyim 8a'f
dos escrivães do extincto Juizo dos Feitos da mento.- Nina Ribeiro. 
Fazenda, a saber: (O S'f. 20 secretario reassume a cadei'fa da 

I da Capital Federal I :600$000 1:6001°00 
I do estado da Bahia 5110$000 500 COO 
I da Pernambuco... 600$000 600 000 

Gratificações dos officiaes de justiça do 
mesmo juizo: 
2 da Capital Federal 
2 do estado da Bahia 
2 do estado de Per· 

nambuco •........ 

1:920$000 1:920$000 
600$000 600$000 

600$000 600$000 

Total........ 5:720$000 5:720$000 

A' rubrica 13 - Policia doDistricto Federal, 
pessoal da brigada policial - Como na pro· 
posta do governo. 

A' rubrica 15 - Guarda Nacional, como na 
proposta do governo e inclusive as gratifica
ções a empregados da secretaria de estado 
que forem occuparlos Ilesses serviços fóra das 
horas do expediente. 

A' rubrica. 16- Accrescente·se a quantia de 
1:200$000 no material da verba-Junta Com
mercial da Cápital Federal-para o augmento 
do aluguel da casa. 

A' rubrica 17 do parecer-substitua·se pelo 
s~guint~ :-Elevada a 23:6lJO$000 a consigna
çao pedIda para o pessoal si for o serviço le· 
galmente reformado, como está no projecto 
vindo da Camara dos Deputados. 

A' rubrica 19, idem - Restabeleça·se a dis· 
posição do projecto da Camara. 

A' rubrica 28, idem, idem, idem. 
A' rubrica 39, iclem. Supprima·se o seguin· 

te :- reduza·se a 50:000$ a verba destinada 
á iniciação do edificio destinado á Escola de 
Minas de Ouro Preto. 

A' rubrica 48 do projecto, verba - Even· 
tuaes- como no projecto do gover'no. 

Restabeleça'se o § 5° das disposições finaes 
do projecto do governo. 

Supprima-se o paragrapho additivo.
Amaro Cavalcanti. 

E!' lida, e estando apo~ada pelo numero de 
assIgnaturas, posta conJunctamente em dis· 
cussão a seguinte 

Emenda 

A' rubrica 37-accrescentem·se 5:000$ para 
. Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. 
Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.

Antonio Baena.- F. Machado.- Saldanha 
Ma'finho.- Ama'fo Cavalcanti.- Jose Ber
nardo.- Joaquim Pernambuco.- Manoel Ba· 

p'fesidencia.) 

o Sr. Manoel Vict.orino vae 
occupar-se das emendas apresentadas, afim 
de justificar o parecer da commissão de finan· 
ças, na parte que se refere a estas mesmas 
emendas. 

Deve, no entretanto, notar que houve 
grande irregularidade no modo por que foram 
elIas redigidas e apresentadas; em primeiro 
logar, manda·se restabelecer o que ainda não 
desappareceu, porque para desapparecer era 
preciso que o Senado já tivesse votado opa· 
recer ou o projecto. 

E' verdade que li. commissão de finanças 
pediu a suppressão de certos accrescimos de 
despezas votadas na outra casa, mas este pe
dido ainda não foi sujeito ao voto do Senado e 
neste caso o que prevalece por emquanto é a 
proposição da Camara. 

O restabelecimento de di versos accrescimos 
antes de pronunciar·se o Senado sobre a sua 
suppressão é uma verdadeira originalidade! 
Demais, a emenda ao § 17, apresentada como 
as outras pelo honrarlo senadordo Rio Grande 
do Norte. faz com que o Senado consigne no 
orçamento verba para um pessoal cujos ven· 
cimentos não e~tão fixados em lei, legislando 
para a hypothese de passar um projecto, 
ainda dependente não só do voto de uma das 
casas do Congresso, como da sancção presiden· 
cial. 

Acha o Senado regular um recurso destes ~ 
uma antecipação de voto acerca de assumpto 
que pelo regimento (art. 110) deve constituir 
materia principal de project01 uma inclusão 
em lei annua de disposição com caracter per· 
manente como a creação de vencimentos ou 
o augmento delles ~ 

Não é regular nada disso. 
A inclusão no orçamento de verbas em 

taes condições só se faz depois de approvada 
e silnccionada a lei especial sobre o assumpto. 

Esta é que é a doutrina correcta e é assim 
que o honrado presidente desta casa tem re· 
solvido por diversas vezes, não acceitando 
emendas que augmentem vencimentos, que 
tenham o caracter de propo51ições principaes, 
que fixam despeza permanente, quando se 
discutem os orçamentos. 

O orçamento é uma lei provi~ria, annua, 
de effeito e applicação exclusivamente limi· 
tadas ao exercicio respectivo . 

Além de originaes, porque restabelecem 
aquelle sobre que o Senado ainda não se pro· 
nunciou no sentido de supprimir ou alterar, 
algumas das emendas são ainda contrarias á 
disposição regimental. 
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Em vez de aprEl$ent.e.r taes emendas, basta· 
va que S. Ex. combatesse as apresentadas 
pela commissão e votasse com seus collegas 
a favor das rubricas como foram propostas 
pela Camara. 

Quanto áquella que crea vencimentos, não 
cita a lei em que se baseia, em que se firma, 
afim de poder ser acceita pela mesa; pede que 
o Senado decrete verbas para o pagamento 
de serventuarios adstrictos a serviços que 
foram extinctos - os escrivães dos feitos da 
fazenda que servem hoje nos juizos seccio· 
naes. 

Nem mesmo se propõe a creação de venci
mentos para todos os escrivães dos juizos sec
cionaes e sim plira os que serviram nos ex
tinctos juizos Ilo! feitos da fazenda; ora, não 
ha esta restricção no projecto que o Senado 
approvou e que ainda a Camara pode re
jeitar. 

Dito isto, passa o orador a occupar-se das 
emendas separadamente, analysando-as e 
combatendo-as. A do § 17 augmenta os ven
ciKlentos de empregados do Archivo Publico, 
que precisa mas é de augmento do seu pes
soal afim de ter quem vele por todos aquelles 
depositos preciosis-imos, collocados em edillcio 
pes,imo. 

Augmentar os vencimentos do pessoal 
existente não remedeia cousa alguma, é uma 
migalha que nada melhora. 

A segunda emenda, ao § 19, restabelece o que 
não foi ainda supprimido e que a commissão 
propoz-augmento de vencimentas do pessoal 
do serviço sanitario. A lei que autorisa este 
augmento está ainda sendo discutida na 
olitra casa e póde não pa~sar la ou cahir 
aqui no Senado. 

A terceira emenda QPpõe-se iaml,>em a 
umas reducções magras na rubrica 20a , redu
cções que a commissãojulgeu razoaveis e osão, 
tanto mais quea creação de hospitaes de iso
lamento constitue serviço municipal. Para 
que quer a União um hospital de alienados ~ 
Para nada, a não ser com o proposito pre
ventivo e propbylactico de amparar aquelles 
que gravitarem para essa vertigem que nos 
domina actualmente ou de trazer para o 
centro todos os loucos do paiz, quando os 
daqui já. não são poucos I 

Entretanto, a commissão não quiz suppri
mir este serviço e fez apenas uma reducção 
de 10:000$ no pessoal, que é realmente exag
gerado. 

Quanto á restauração do internato do Gy
mnasio Nadl.onal, não póde com eUa con
cordar. 

Os internatos estão condemnados em toda 
parte; contra eUes revolta-se a moral, como 
sabao Senado, não sendo preciso citar paginas 
de romance realista a re~peito. Além disto, 
outras circumstancias existem; é que no anno 

passado supprimiu-se o internato e mandou
se fundir os dous estabelecimentos em um só, 
sobre pretexto de economia. A' custa desta 
reducção, creou-se um Gymnasio na Campa. 
nha e ainda se quer reviver o antigo inter
nato ~ 

Para que voltar atrás, depois de conquistar 
o bom resultado da extincção do internato ~ 

Pensando assim. foi quea commissão apre
sentou a emenda que 8 honrado senador pelo 
Rio Grande do Norte quer supprimir, repete, 
antes de votada. 

A com missão propoz ainda uma emenda 
additiva, vedando a creação de qualquer 
commissão do paiz no estrangeiro, com au
xilio dos cofres publicos, q uanrlo para isto não 
ror consignada expressamente a verba. Ha. 
nada de mais salutar do que isto ~ 

E' até um meio de resistencia ás preten· 
ções estultas, para o governo! 

A emenda supprimindo este additivo não 
tem razão de ser. 

Quanto ainda ao restabelecimento da verb:.l. 
destinada á P"licia do Districto Federal, o 
honrado senador foi mesmo além da proposi
ção da Camara, pedindo o que está na pro
posta do governo, como fez com relação à 
Guarda Nacional. 

Espera, pois, o orador, que o honrado se
nador pelo Rio Grande do Norte venha á tri
buna Justificar todas essas emendas, para 
que replicando, possa responder-lhe. 

S. Ex., revoltando-se contra as emendas 
da commissão, nem siquer deu-lhe habeas
corpus preventivo, porque mandou suppri
mil-as todas antes de votadas. (Muito bem, 
muito bem.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. 4° SECRETARIO lê os seguintes 

PARECERES 

N.229-1893 

As com missões reunidas de constituição, 
poderes e diplomacia e de legislação e justiça 
examinaram a proposição n. 80, de 1893, da 
Camara dos Deputados, coneedendo amnistia, 
desde já, aos individuos que directa ou Índi
rectamente tomaram parte no movimento 
que teve logar em dezembro do anno passado 
na comarca de Catalão, no Estado de Goyaz. 

As commissões são de parecer que a refe· 
rida proposição merece assentimento do Se
nado e deve ser adoptada. 

Sala dascommissões, 2 de setembro de 1893. 
- Q. Bocayuva.- Aristides Lobo.- F. Ma
chaclo.- Ni.na Ribeil"o.- Gomensoro. 

A imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos. 
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N. 230 -IS93 

Redacção das emendas do Senado ti pr'oposiçc7o 
da Gamara dos Deputados, n. 61 de 1893, 
dispondo sobre te/oras devoluta,~ dos estados 
da União, a que se refere o art. 64 da Consti
tuiçr10. 

2' dIta do projecto do Senado, n. 36, da 
IS93, dispondo sobre o modo por que devem 
ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
da União, os funccionarios aposentados; 

I;> discussão do projecto do Senado, n. 43, 
de IS93, dispondo sobre os magistrados em 
disponibilidade. na 1órma do art. 6° das dis
posições transitoria8 da Constituição; 

3' dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 19, de IS93, que manda contar para 
a jubilação do ex-professor da Eseola Naval, 
José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo em 
que serviu no exercito até <10 posto de te
nente, em que foi reformado; 

Ao art_ l°: 
Em vez de - e quanto aos terrenos de 

marinha ... até o fim do artigo, diga-se: 
«Comprehendidos nellas os terrenos de ma

rinha, os ribeirinhos e accrescidos, salvo 08 
que forem necessarios já t) no futuro para 
obras ou serviços federaes.» 

Ao art. 2" e seu paragrapho unico. Suppri
mam-se. 

Ao art. 3° : 
DepoÍli da palavra - coftstrucção - accres

cente-se - e colonias. . 
Sala das commissões, 2 de setembro de 

1893.- Manoel Barata.- Americo LolJo. 

Fica sobre a mesa, para ser discutida na 
sessão seguinte, depois de impressa no Diat·:o 
do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem 
do dia da sessão seguinte (4 do corrente): 

Discussão unica da redacção das emendas 
do Senado á proposkão da Call1<tl'U dos Depu
tados, n. 61, de 1893, díspnndo sobre t"rras 
devolutas dos estado~ da t:nião a que se re
fere o art. 54 da Constituição; 

Continuação da 2' discussão da proposição 
da mesmaCamara, n. 7:3. de 1893, fixando as 
despezas do Ministerio (~a Justiça e NegoCÍos 
Interiores, para o exerCIClO de IS94 ; 

'Discussão unica da emenda da Camara dos 
Deputados ao projecto do Senado, de 1893, 
que concede amnistia ás pessoas implicadas 
nos movimentos revolucionarios de Santa Ca
tharina; 

2" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 79, de .1893, copcedendo ~esd.e 
já amnistia aos implIcados (hrecta ou mdl
rectamente nos movimentos de 2 de março 
deste anno, no estado do Maranhão j 

3" dita da proposiçã,o da mesma Camara, 
n. 55, de IS93, approvando com modificações 
o decreto n. 1167 de 17 de dezembro de 1892, 
que autorisou a f~são do Banco da Repu
blica com o do BrazIl ; 

3' dita da proposição da mesma Camara, 
n. 69, de 1893, provendo sobre o alistamento 
eleitoral, in::ompatibilidade e outras medidas 
attinentes ás eleições; 

3' dita da proposição da mesma Camara, 
n. 2S, de IS93, concedendo pensão a D. Ma
rianna Cecilia Meirelles da Fonseca, viuva 
do marechal Manoel Deodoro da Fonseca; 

3" dita da proposição da mesma Ca~ara., 
n. 37, de 1893, concedendo uma pensa0 a 
viuva e filhas do desembargador Caetano Es
tellita Cavalcanti Pessoa. 

2' dita das proposic"õe~ da mesma Camara: 
N. 52, de IS93, declarando que a reforma 

do brigadeiro graduado Joaquim Antonio 
Xavier' do Valle serà no posto de general de 
brigada eífectivo, com as vanta,gensdo decreto 
n. 18 de 17 de outubro de IS91 ; 

N. 54, de 1893, estendendo a todos os 01'
ficiaes do exercito reformados de accordo com 
o decreto n. 193 A, de IS90, as cl.isposiçõcs do 
decreto legislativo n. lS, de 1891; 

N. :)6, de 1893, concedendo urna pensão 
mensal de 100$ a D. Claudina Telles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes' 

N. 47, de 1893, concedendo pensão a D. Rita 
Rodrigues da Fonseca Hermes, viuva do ma
rechal Hermes Ernesto da Fonseca. 

Discu~são unica da proposição n. 49, de 
IS93, da Camara dos Deputados, substitutiva 
do pr.ojecto do Senado, n. 2, de IS92, deter
minando que a reforma concedida por de
creto il e 17 d e março (\ e IS9 I, ao general de 
brigada Frederico Chri3tiano Buys, será no 
posto de g'eneral de divisão; 

2" discussão da proposição da mesma Ca
mara, n. 72, de 1893, autorisando o governo 
a conceder um anno de licença com ordenado 
a Francisco Paulino de Figueiredo, 2° escri· 
pturario da extincta thesouraria de fazenda 
da Parahyba do Norte, addido á alfandega do, 
mesmo estado. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minutos 
da tarde. 

3" dita da proposição da mesma Camara. 
n. 65, de 1893, autorisando o governo. a em
pregar os officiaes e praças do exercito no 
estudo e construcção da Estrada de Ferro de 
Catalão a Cuyabá, passando por Goyaz ; 
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91a sessão em 4 de setembro Oa 1893 
Presidencia dos Srs. Antonio Bama e Gil 

Goulart (20 e 30 secreta/'ios) 

S'-'."~L\nIO - Chamada - Leitura ela acta - Expediente 
- Pareceres -Or.DIDl DO lHA - Votaçio da redacção 
das emendas do Senado á pl'Op Isiç'ão Il. 61, de 1893-
Continuação da discussão da. l'l'oposiçao n. 7:1- Dis
cursos dos 81's. Amaro Cavalcanti 1 Americl1 Lobo, 
Joã.o Barbalho e Manoel Yictorino - Admrnenlo da 
discussão - Votação da e 1newla da Camarn. a.o pl'oje-

reto do :;;,nad o, n. 30, de 18'J3 - V otaçã" da pro posi
ff çiio ll. 7V - RCflueL'imentn dI") ~r .. Cunha. Junior

Vot"ção - Olficio da Camal"a - Parecer. 

Ao meio-dia comparecem 34 Srs. senadores, 
a ~aber: Gil Goulart, Antonio Baena, Fran
cisco Machado. Joaquim Sarmento, Nina Ri
beiro. Cunha Junior, Cruz,Coelho Rodrigues, 
Elyseu Martins, Catufi!1a, João Cordeiro, José 
Bernardo, Oliveira Galvão,Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira. Joa
quim Pernambuco, João Barbalho, Gaspar 
Drummond, Messias de GusmãE>, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Virgilio Damasio, Manoel 
Victorino, Q. Bocayuva, Bra,z Carneiro, Aris
tides Lobo, Salrlanha Marinho, Joaquim Fe
licio,Amerieo Lobo, Joaquim tle Souza. Pa
ranhos, Santos Andrade e Raulino Horn. 

A bre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dà-se por approvada a acta (1a 
sessão anterior. 

Comparecem depois tle aberta a sessão os 
Srs. ThomazCruz, Manoel Barata, João Neiva, 
Domingos Vieente, Laper, C. Ottoni, Rodri
gues Alves, Silva Canedo, Aquilino do Ama
ral, Joaquim Murtinl1o, U. do Amaral. Gene
roso Marques, Esteve:> Junior e Luiz Del
fino_ 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Prudente tle Moraes, João Pedro, 
Souza Coelho, Gomensoro, Monteiro de BaI;
ros, E. Wantlenkolk, Pinheiro M::\Chado e 
Julio Frota; e sem causa participada os Srs. 
Ruy Barbosa, Campos Salles, Pinheiro Guedes 
e Ramiro Barcellos. 

O SR. 3° SECRETARIO (se/'vindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios : 
Tres do lo secretario na Camara dos Depu

tados, datados de 2 do corrente, remettemlo 
as seguintes proposições : 

N. tl2, de IS93-0 Congresso Nacional tle
creta: 

Art. 1_ o Os senadores e deputados na pro
xiIDa futura legislatura vencerão durante as 
sessões ordinarias, extraordinarias e nas de 

ti » 

prorogação, o subsidio de 75$ diarios, que 
lhes será. pago mensalmente. 

Art. 2.° Os membros do Con~resso Nacio
nal. durante o trienn'o da futura legislatura, 
terão direito á mesma ajuda ue custo que 
pelas disposições vigentes lhes t'~m sido ab
onada na presente legislatura. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em COll
trario. 

Camaraã dos Deplltados, 2 rle setembro de 
1893.-Jo So Lopes, presidente.-Antonóo A;;e
redo, lo ecretario. - Antonio B01'ges de 
Athayde Junior, 2" se~retario.-A' commissão 
de finaças. 

N. 83, de IS93-0 Congresso Nacional re
sol ve : 

Art. 1." Nas exclusões de que trata o art. 9> 
do decreto n. 117 de 4 de novembro de 1892 
não estão comprehenr1irlos GS empregados da 
lnspectoria Geral (las Obras Publicas, reorga
nisa:1a pelo decreto n. 406 de 17 de maio de 
1890. 

Art. 2." Revogam-se as disposi(:ões em con
trario. 

Camara dos Deputados. 2 de setembro de 
IS93.-Jolio Lopes, prcsidente.-"1nton:o A.;;c-
1'edo, 1 u secretario.-Antonio Borges de .4.tlw!l
de JLmiOl", 2a secretario.-A's commissões re
unirlas de constituição e poderes e de fi
nanças. 

N. 84, de 1893-0 Congresso Nacional re
solve: 

Art. 1. u Fica o Poder Executivo autorisado 
a aposentar o DI'. Antonio i\lartins Pinheiro 
no cargo de ajudante de insp9ctor geral da 
saude dos portos, a rontar da data em que 
foi demittido, e a abrir o necessario cradito 
para pagamento dos vencimentos que lhe 
competirem. 

Paragrapho unico. Para o eetfeito da apo
sentadoria será computado tambem o tempo 
em que serviu como medico do exercito e se
cretario da Inspectoria Geral de Saude dos 
Portos. 

Art. 2.° Revogam-se as disposíções em con
trario. 

Camara dos Deputados, 2 de setembro de 
U::93.-JoÜo Lopes, presidente.-Antonio A~e
vedo, l° secretario.-Thomaz Del(ino, servindo 
de 2° secretario. - A' commissão de finan
ças. 

Outro do mesmo lo secretario, da Camara 
dos Deputados e de igual data, communicando 
que aquella camara approvou a emenda do 
Senado relativa ao rojecto que abre um cre
dito extraordinaril!) de 1.200:000:\;, para dar 
cumprimento Ú, lei n. 12 de 8 de novembro 
de 1892 e que l'emetteu o mesmo projecto á 
sancção do Vice-Presidente da Republica.
Inteirado. 
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Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, datado de 31 do mez findo, devol ven
do. sanccionado, um dos autol!ra:,l!Os da rei'O
lllção ,'0 Congrt's~o Nacional, q ne tran"rere 
:p~ra Maria Euridice de Aralljo Neves a pen
sa0 de 21$700 men"aes (ple SlIa fallecida mãe, 
Carolina Leopoldina de Araujo Neves, recebia. 
em virtude d:.t lei n. 2388 -le J de ~etembro 
de 1873.-ArclIive·~e o autographo.-Com
municou-se á outr:1 call1ara 

da commissão que a proposição entre na. 
orlem dos trabalhos do Senado e seja appro
vada. 

Do mesmo minist(el'io e ue ignal data, 
devol venno, "ancionado, um dos auto;rraph03 
da resolução uo Congrf's"o Nacional. que 
l1ntoriSl\ o Poder Exeeutivo a contar para a 
jubilação de D. Mel ri,t Thomasia de Oliveira e 
Silva, professorajubilada d,. 2" escola publica 
da fL'eguezia do Engenho Velho, () tempo em 
q lIe ~erviu C0l110 adjunta da escola da fre
guezia do S,tcralllento.-Al·chive-:;e o auto
grapho e cOllllllunique-se :1 ontr,L camara. 

Do me.,mo minbterio e de igual (lata, ('0-
volvf:ndo, ~nnccionado, Ulll dos antogl'ap:lO" da 
re,olnção do Congresso Nacional que anto
ri~a o governo a prorog,Lr por s~is ml:'zes, 
~em ordenado"a Hcen,a concedida,aQ DI'. Hen· 
rique Autran da Matta, e Albuquerque. as~is
tente de clinica pediatrica da Faculda,de de 
Medicina da, Bahia.-Archive-se o autogra:pho 
e commulIique-se it outra cama,ra .. 

Da directoria do ln~tit\lto da Ordem (lO~ 
Advogados Brazileil'os, datado de 25 do mez 
findo, convida,ndo o Senado para assistir á 
se~~ão solemne commemor;üivC\ uo 50" fLnni
versal'io da fundação daql1elle instituto, que 
se realba no dia 7 do corrente mez.-Intei
I'ado. 

Reqnerilllenlo ue Augu"to Cambraia, cida
dão brazileíro natumlisado. dan,lo denuncia 
contra o.~ membros do Supremo Tribunal 
Federal, com except:1ío dos venerandos Sr:'\. 
Bento Lisboa, Rezen"e, F,tI'Ía Lemo" e José 
Hygino, como inClll''';OS nas pena:, do § II do 
art. 207 do Codigo Penal, pOI' ter negado uma 
ordem de ltabcas-c01'plIS em favor ,'e Jo~é de 
Castro Coelho, illegalmente pl'e:;o de,.;de 16 de 
março do corTente anno.-A's commis,.;ões 
reunidas de cou,.;tituição e p:)deres e de jln
tiça e legislação. 

O SR. CUNH.\. JUNIOR (sCl'v':ndo de 2° secre· 
tar:o) lê e vão a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos os srguintes 

PARECERES 

N. 231- 1893 

Sala das commissões, 4 de setembro de 1~93. 
-MlillOCl Victor:no. relator. -Amaro Caval
clmti.-Saldanha jlf(J"r:nlw.-Q. BUCa!!llva.
Do 'I/:nllos Yicentc.-Rodrigues Al'~es .-Joao 
lJal'balllO • 

N. 232 - 1893 

A commissão de finanças, tendo estudado a. 
materia da proposição da Camara dos Depu
tados. n. 71, de 1893, concwlendo a 
D. Elisa Augusta da Silveira Galvão, viu',-a 
do capitão do exercito Cícero de Brito Galvão, 
uma pensão mensal (le 80$, é de pil1'ecer 
que, submetti,la a debate, seja approvada, 
attentos os justos motivos allegados 110 reque
rimento incluso. 

Sala das commissões, 28 de agosto de 1893. 
-limaro Ca~aican(i.-i1fal1oel Victo6no.
S(/úümfw MrJ'infw-DominfIOS Vicente, l'Qn

cino.-Q. Boca!Jl!~a. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacr;ão (las emendas elo Senado 
i:t proposição da Camara dos Deputados 
n. 61. de 1893, dispondo sobre terras devolu
tas dos estados (la União a que :;e refere o 
art. 64 da Constituiçio. 

(O 81·. 2" scc1'etario asnrme a cadeira da 
presidoncia .) 

Continúa em 2" di5cnssão. com as emendas 
olTerecida.o, a proposição da, 'Camara dos Depu
tados, n. n, lle 1893, fix;llldo as despezas do 
Ministerio da .Tusti.<;a e Negocios Interiores 
para o exercicio de 1884. 

O §r. A.maro Cnvalcant.i pro
nuncia um discurso. 

o Sr. Americo I~obo- Sr. presi
dente, antes de tudo uma explicação .• 

Foi presente á commissão de fiQanças a 
proposição da CamaI'~\ dos Deputados, fixando 
o numero dos emprega.dos nas repartições de 
saude dos portos e a tabella. dos respectivos 
vencimentos para os mesmos; e é parecer 

Por occasião de se discutir a redacção do 
p;'ojecto de lei sobre o Gymnasio da Campa
nha, o l!Onrado senador pela Parahyba pel'
guntou si a resolução ficava ou não depen
dente da extincção do internato do gymnasio 
desta capital. 

A Camara não IJóde pOl' si revogar uma 
ali; port.anto, a prop0sta relativa a') gymna
sio do Rio de Janeiro, pela qual voto, inde
pendente de quaesquer condições. 
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Quanto :t mim, declaro que não quero de
struir um estabelecimento de instrucção su
perior. 

Isto posto, invoco a attenção do Senado 
para um assumpto impol·tante e constante 
deste orçamento. 

Ha em Minas Geraes uma escola igual á 
POlytechnica desta capital; ambas teem dous 
curso!! superiores; lá o de minas e o do 
engenharia civil e aqui o de engentlaria civil 
e o de engenharia industrial. 

O reg'ulamento de 10 de janeiro de 1891 não 
está revogado; entretanto, decorre de sua 
leitura que n[ío ha paridade entre a despeza 
de uma e outra escola e que a. de Minas de 
Ouro Preto é um typo de economia. 

Do estudo do regulamento citade resalta á 
toda luz a desigualdade profunda e manifesta 
existente entre os dous estabelecimentos, nem 
só quanto á despeza adjudicadll. a cad,t um, 
como ao numero de professores respectiv'Os. 

A lei de orçamento do anno passado auto
risou o gOTerno a reorganisar a Escola de 
Minas, conservando o curso geral e () funda
mental e reunindo o curso de minas ao de 
engenharia ci vil. Para isto são sufficientes os 
lentes actuaes, mas os sub,titutos faltam. 

Pelo regulamento, o trabalho dos ~ubstitu
tos na E,cola de Minas é enorme; não só repe
tem os cur80S e tomam parte em todo en~ino, 
como ainda são preparadores d03 gabinetos; 
entretanto, devendo haver cinco, ha sómente 
quatro. Os competentes podem dizer si é pos
sivel semelhante tarefa para quatro unicos 
lentes substitutos. 

Na escola ha um professor de desenho ape
nas e não é professor de desenho scientltico, 
mas de imitação,de sorte que os lentes,além do 
trabalho do ensino das suas cadeiras, teem 
ainda o de desenllO. 

Por isso, com o meu honra,lo collega de 
representação,ofi'ereço uma emenda para que 
se possa pagar a sete substitutos; e convem 
notar que a emenda fica áquem do que ((eter· 
mina o regulamento, pelo qual deveria haver 
alli oito substitutos. Veja o Senado que a. Es
cola Polytechnica tem 53 lentes e a pobre 
Escola de Minas, mesmo com esta emen. l a, 
ticará sómente com 26,incluidos os substitutos. 

A commissão ainda qui.z cortar 50;000$ na 
verba-Construcção de um edificio para a Es
cola de Minas. Vemos com outras escolas da 
Republica, em S. Paulo, no Recife e aqui, 
despenderam-se rios de dinheiro com os re
spectivos editicios; entretanto, busca-se ainda 
com injustiça manifesta reduzir tal verba, 
isto é, tornar impossivel a construcção de um 
edificio para a E,cola de Minas! 

Ha pouco, Sr. presidente. parte da popula
ção do Rio de Janeiro acudiu á capital de Mi
nas.6 a par dos elogios levantados com justi· 
çao.ao ~l da. escola. e aos seus creditos, la-

mentou o erlificio, que é um pardieiro mes
quinho e indecoroso. 

Chamo, portanto, a attenção do Senado para 
este aSBumpto. 

Porque votar hoje 50 ;000$, amanhã outros 
50 e depois eu tros 1 

Votemos a quantia de uma vez, tanto mais 
qua.nto todos os editicios de acadernias teem 
custado mais de 300, 400 e 500;000$,0 o da es
cola de Minas só custará cento e poucos. 

Offereci esta emenda a pe'lido do Sr, Dr. 
Archias Me rlrado, que é director daquella.es
cola em substituição ao Sr. Gorceix, de sau
dosa memoria, e o Sr. Dr. Medrado não é mi
neir", nasceu na Bahia. 

O SR. JoÃo NEIVA - O nobre senador não 
deve fallar em nome do director, mas da mo
cidade estudiosa que procura aqueUa-escola. 
para se instruir. 

O SR. AM:ERICO LOBO - Jnstamente. Pois 
bem; esse director tem empenho em obter 
aquelle pessoal. e elle repreoenta certamente 
a mocidade brazileira, que recorre áqueUa 
escola, porq ne encontra 30lli um climt tempe
rrldo e uma vida modica. 

Esse estabelecimento, quejá tem reputação 
feita, esse estabelecimento, que jaz na ~éde 
do terreno mineiro e que em seu~ trabalhos 
prescruta todo o solo e as suas entranhas, 
esse e~tabelecimento precisa de dnas cousas, 
sendo a. primeira material, sim; é um par
dieiro indig'no onde funcciona a escola. (.40 
St· . .10170 N"iva) V. Ex., que teve occasião 
de vel-o, poderá dizel' si não é uma ver
dae1e. 

O SR. JOÃo NEIVA-A reconstrucção é ne
cessaria. 

O SR. A:lt1ERICO LOBO - A reconstl'ucção é 
necessaria, e inadiavel, e para eUa são pre
cisos 100;000$, que devem ser gastos de uma 
vez e não em·pequenas pal'cellas. 

Quanto aos lentes, já demonstrei que na 
reforma do Sr. Benjamin Constant é que se 
funda 3, emenda. 

Ella está de accordo com o regimento e es
pero que o Senado a a.dopte. 

Sei que ha emendas contendo novas pre
tenções, propondo despezas que não estão no 
orçamento. Não lhes negarei o meu voto, 
mas é preciso que a votação seja consequente 
e que, uma vez que forem 30dmittidas novas 
emendas, não nos limitemos tão \ómente a 
subscrever aquellas para que a Camara votou 
verba, mas incluamos no orçamento despe
zas justas, tanto quanto é a insignificante, 
que reclamou de 12:600$, em favor do ensino 
superior da. Republica. (Muito bem.) 
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o Sr ... )"ofi,o Barbalho-Sr. pre
sidente, assignei com restricções o parEcer da 
commissão de finanças, relativo ao pr<~jecto de 
orçamento do Ministerio dos Negocios do In
terior e da Justiça; devo, portanto, explicar 
quaes são estas restricções e fundamental-as. 

Para isso peço, por alguns momentos, a 
attenção do Senado. 

O projecto consigna. Sr. presidente, sob 
n. 15, urna despeza de 50:000$ para a guarda 
nacional. De conformidade C(.lm a Consti
tuição, o serviço da guarda nacional não é 
mais serviço federal. E' facil de verificar isto 
cotejando as diíferentes disposições do nosso 
pacto fundamental. 

O SR. AMERICO Lemo - E no Districto Fe
dera.l! 

O SR. JoÃo BA1;BALII0-E a verba refere-se 
ao pistricto Federal? 

O SIL AMERICO LOBo-Abrange-o. 
O SR. JOÃo BARBALUO - Diz a verba (W): 

Guarda nacional, inclusive para 
gratificação a empregados da 
secretaria que forem occupados 
neste serviço fóra das horas 
do expediente............... 50 :000$0)0 

E' o serviço da guarda nacional para toda 
a União, ao que parece, em vista da genera
lidade dos termos do. enunciado que ac ~bo 
de ler. 

Ora, vou demonstré1r, ? que é muito facU, 
perante o texto constItucIOnal, que o serviço 
da guarda nacional não pertence de modo 
algum á União. 

A disposição da Constituição, que se refl~re 
a este objecto, é a do art. 34, n. 20 (len({o): 

«Compete privativamente ao Congresso: 
«110bilisar e u tilisar a guarda nacional ou 
milicia civica nos caS03 previstos pela Consti
tuição. » 

Comparando este texto com o de todos os 
artigos que se referem á força armada, vê-se 
daramente visto, que não se encontra na 
Constituição disposição que autorise o Con
gresso legislar sobre a guarda nacional. 

E' assim que o art. 14 declara que as forças 
de terra e mar são instituições nacionaes per
manentes, destinadas á defe~a da patria no 
interior e manutenção das leis no interior. 

O SR. AMERICO LOBo-Mas o ministerio r10 
Sr. Lucena não entendeu aRsim: legislou até 
amplamente. Eu disse isto mesmo na occasião. 

O SR. JOÃo BARBALHo-Esta objecção deve 
ceder" lettra constitucional e nada ha resol
vido pelo parlamento contra esta intelligencia 
qu~ dou á Constituição. O precedente a11e
gado bem póde explicar-se pelo facto de não 
ter sido ainda feita lei federal para tornar 
eífectiva a disposição constitucional. 

O SR. AMERICO LOBO dá um aparte. 
O SR. .JoÃo BARBALHO-O nobre senador 

me permitta continuar na minha demons
tração; depois poderá, responr1er-me. 

No art. 23 § 1 n. 2 e § 2 hét ainda outra 
referenda :1 for<;a publica, unicamente para 
prohibir aos representantes (la nação as com
mbsues ou commandos militares sem licença 
da respectiva camara. E ninguem dirá que 
neosns c(\mrnis~ões ou commandos militares 
se incluam os da guarda nacional. 

O al't. 34, n. 17, attribue ao parlamento a 
a prorogatlva de fixar annualmente «as for
çasr1eterra e mor.» E o que sejam essas «for
ças de t.erra e mar» vê-se do art. 87, ~ão o 
exercito e a armada, constitui dos de confor
mHatle com a lei annua de fixação de forças 
e essa lei fiX;1 sómente a força de linha e a 
da marinha, ~em referencia á guarda nacio
nal; assim succedia no antigo regimen e assim 
ainda é, conforme ~e verifica das leis de força 
promulgadas depois da constituição de 24 de 
1evereiro de 1891. Aqui tambem neste art. 
;14 n. 17 não se menciona a guarda nacional 
como instituição rie caracter federal. 

O n. J 8 dú, ao Congrcsso Federal a attri
buição (l,e legislar sobre organisação do ex
ercito e armada, mas não a da quanto á 
gunrda nacional; e o n. 20, que é o unico re
ferente a esta instituição, apenas confere ao 
Congre~~o Felleral a faculdade de utilisal-a e 
dwúilisnl-a, não lhe ,'ando poderes para cre
aI-a nem regulamentaI-a. 

O art. 48 § ·1 (liz que incumbe privativati
vamente ao Pr-esi,~ente (la Republica admi
nist"ar o exercito e a armada {sem duvi(la 
os mesmos de que tratam as leiA annuaes de 
fixação ,1e forças) enão menciona nem abrange 
a guarda nacional. O mesmo art. no §~. 
dá-lhe attribuição para prover os cargos. ci-, 
vis e militares de caracter federal. 

E nesta expressão «cargos militares» de 
caracter federal vemos bem assignalada uma 
re5tricção que deixa fóra do artigo a milícia 
civica ou guarda nacional do art. 34. § 20. 

Nesses cargos militares sem caracter fede
ral, pois, não EC envoh'em os cargos da guarda 
nacional, a qual, embom força armada, nãoé 
a força armada f~deral de que trata a consti
tuição quando se refere ao exerdto e a ar
mada ; e isto mesmo veremos ainda em outros 
artigos,- taes corno os 74, 76 e 77, da lettra 
dos q uaes resulta, de modo inconcusso, que a 
guarda nacional não se conse'lera parte in
tegrante do exercito e, portanto, não póde ser 
comprehendida entre as disposições da con
stituição,relativas á força armada de caracter 
federal. 

O art. 74, estatue q ne as patentes, os postos 
e os cargos imamoviveis são garantidos em 
toda sua plenitude. Combinado com os arts. 76 
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e 77, deixa bem patente que as f.1culdade61 
constitucionaes, relati vas a esta materia, não 
comprehendem a guarJa nacianal. 

O art. 76 é terminante, diz: «Os officiaes do 
exercito e da al'mada só pel'deri"io suas paten· 
tes por condemnação. etc.» Niio se rô1'dre, 
nem se póde applicClr á guarda nacional; e o 
art. 77 diz «Os 1I1.'litw·us (le tu?'a e 111((1' teriio 
foro especial nos detictos militares.» li: es~e 
fdro, dil·o o § lodo mesmo artigo, é o Supre
mo Tribunal Militar, etc .. o que, está se vendo, 
não da, attribuição li. Vniilo quanto á guarda 
nacional ou ci vica. 

Tambem o art. 858e refere li. força arma<la 
- aos offlciaes do qua'lro e das classes an
nexas da armada - aos quaes dá as mesmas 
va.ntagens que aos do exercito, em categoria 
correspondente, e ainda aqui nada se dispõe 
quanto á guarda nacional. 

O art. 87 diz de qne e que ,e compõe o «ex· 
ercito federal», isto é, de contingentes,que os 
estados e o Districto Fetleral são obl'igados a 
fornecer, constituidos de contar'midade com a 
lei annua de fixaçaode tiJrt;as. E, conforme notei 
já e sabe perfeitamente o Senado, as leis an
nuas de força nada teem que v r com a guar
da nacional. 

Em nenhum desses artigos que li se mencio· 
na,. nem (1 elles se de prehe:-:de a glUwda nacio
nal CQmo instituição 1ederal. 

O art. 34 n. 20 consigna uma verdadeira 
equipoleJ\cia - !lua/'ria nacional ou milic::a 
civica, que, pertencente aos estados, podera, 
bem como a for.:;a policial, sel' chamada a ser
viço federal, quando, pOI' acto !lo Congresso, 
isio for decr"tado. A Constituição niío teria 

" ereado essa attribuiç~o ao Congresso, rlistincta 
da que se refere ao exel'ci to e nrmada (fede-
1'8.es) si acaso este e a guarda nacional,f05s'õm 
todos eUes instituições de identica natureza 
e sob a jurisdição federal. Não teria expli
cação o artigo e os seus termos « mobili~ar 
e u tilisal' .» 

Nestas condições, esta despeza que o orça
mento consigna, refere-se evidentemente a 
um serviço que não é federal e cumpre ex
pungil-a das que incumbem ao ThesouI'o Na· 
cional. 

E' verdade que os estados ainda não con
quistaram essa sua prerogativa, como se dá 
com outras consagradas na Constituição. 

Esses 50:000$ vão ser dados indevidamente 
para um serviço com que a. Federação nada 
tem que ver. salvo o caso de guerra, externa 
ou com moção intestina, precedendo acto uo 
Congresso (art, 31 § 20), porque então a 
guarqa na,cional,deve ser equiparada ao ex~:
cito, a forca. de 1mba, ma~ so para ser utll:
soda pela União, á qual os estados a minis
trarão. -

Além de ser essa uma prerogativa, que se 
deve avocar para. os estados, pois é muito 

sua, dá-se, Ile mais a mais, que é um perigo 
enorme que continue ella na União, como um 
meio. que se pl'esta. a ser ,de corrup.:;ão e ue 
pressão eleitoral. 

Em virtude ue solícitar,'ão e instancias fei
tas ao governo. por amigos, por cO-l'eligiona
rios, elle tem de ceuel', a,intla a contrago~to, 
a numerosos pa(Uuos, sewto a cOl1sequencia a 
:lilfusão J.e patentes da, guarda nacional em 
proporç5es exagera las, quo com tanta facili· 
daue ~'e espalha/H por todo o paiz, produ
zindo e>se enxame de otIkaes e es>a «COl'one
lisa.:;ão», qne jão dá par,l o ridiculo. 

E, pois, emquanto n5.o estiver regulada esta, 
materia, de modo que os f'st,;1dos exerçam o 
direito de org,lllisar e manter o serviço da 
O'llar'da nacional, o governo fell.el'al não tem 
que estar p:astando dinheiro com gratificação 
á guarda nacional, quando lia outras applica
ções mais import:wtes e mais «Iegaes». a 'lar 
a essa vel ba peclida para o exp~ll;ente, para 
se e,creverem tOl'a das horas ordinarias do 
servi~'o da. secretaria do interior, as patentes 
dil, gl'arda nnciüllal,-alltils,em tiio avultado e 
excessi vo numero siio elh.ls. que já niio ca
bem IlO tempo do expediente da secI'etaria ! 
Por pouco ped a-se a creaç-ão de mais empre
gos pal'a isso " 

O Sito MAN',EL VIC'ro:;INo-Mas ha compen
sação, porque o impo3to das patentes dá 
muito mais, 

O SR. ,JoÃo BATt:l.\LllO-A este respeito tive
mos de l'etroO'l'adal',rl1zendo-;;-e o que não fez a. 
monurcllÍa; porque nnquelle tempo o imposto 
das patentes d:1 glls,I't1a nacional pertencia 
ás pr'ovincias e hoje o govemo 1ederal o cha
ma a si, de maneira que o novo regimen tem 
sido em relaç'ão á guarda U'lcional, mais one
roso' aos estados, lJ quanto aos cidadãos mes
mO,porque, ao qlle consta, te:lIn sirlo aquartelo 
lada e em servi,,:o. túra dos casos da lei. 

Pela lei n. 2.395, de lO de setembro de 
1871, a guarda nacional fica qnasi alliviada 
de todo o sel'viço; unicamente tinha de seI' 
empregada, nos ca~os (le guent1 extel'na ou 
de commo,,~o intestina. E isto hoje pela Con
stitlli,,'ão federal tlep,'nde de 1IC-O legislativo, 
conforme o art, 34 § 20 citado, 

A lei n. 2.0:29, de 18 de novembro de 1857, 
autorisa o emprego e (fecti vo da guarda na
donal nos commandos superiores das frontei
r'l~. Mas não estamos aqui em ü'onteiras, 
nem comml1ção intestina existe ne~ta capi
tal, e assim l'espondo ao aparte (lo nobre se
nador p::lI' Min:ls Geraes, flUê.ndo, affirIll?U 
qu'~ a verba pelUda l'I'!1 para li'erVlçO no dls
tricto federaL 

Não lia felizmente nClcessi·1ade de ter-se a 
guarda nacional em serviço nesta capital, e 
portanto nada, temos que despender com eUa. 
agora; e quando houvesse, fô1'8. mister- ter 
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precedido acto do Congresso, uma lei cha-I Por ultimo cítarei o art. 15 § 16 da lei oro 
mando-a a quarteis. ganica do municipio federal (n. 85 'de 21 de 

Si por um lado a gual'da nacional serve ao ' setembro de 189:2) que dá ao Conselho da In
governo, p~rJ, ~ distribuição d<:sta nova espe- I tencia Municipal a competencia de estabelecer 
c~ de r11stmGçao honorlílca. que outra cousa e 1'e!/ular a sel'~iço de a,sistencia publica. 
~ao vem a ser esses presentes-por outro lado Essa assistencia é considerada em geral 
e u~ grande vexame aos artistas e aos ope- como assumpto puramente municipal, e a 
rarlOs, occuparlos em serviço de quarteis. fóra intendencia é obrigada a mantel-a, in· 
das suas occupações ordinarias, privallos de clusive o serviço de alienados (não exceptua. 
s~u ~r~balho pl'oprio e sujeitos aos rigores da do no citado artigo). 
lhsclphna. ,_ Apezar de ainda não estar isso estabeleci· 

Nestas condlçoes acho que a emenda que do em E;uas leis e em seu orçamento, é incon
vou ter a honra de offerecer deve merecer a testavel que pela natureza du serviço e pelo 
acceitação do Senado. E' de lei e é liberal. texto terminante e amplo da citada lei n. 85, 

O SR. MANOEL VrCToRINO _ Voto por ella. não ha absolutamente razã~ parI> que só a 
_ '. assistencia de alienados, sCJa destacada do 

O Slt. Jo~o BARBALHO - A mmIJa segunda serviço geral da assistencía publiea incumbi
e.mend~ re~el'~-se ao n. 13 do orçamento-As· d,a do municiplo. 
slstencla dt, ahenados. Assim evir1encia·se (10 que fica exposto que 

Sr. presidente. é este outro enxerto que se quaesquer hospitaes. torlos os outros estabe
acha no projecto do orçamento, porque esta lecimentos (le caridade que estão comprehen
institui~ão, em nenhuma de suas disposiçCíes didos na designação geral (18 Assistencia Pu
a Constitui(;ão a attribue ao governo da União. blica, incluidos 08 de alienados- pois não ha 

Si, pois, a União, conforme a Constituição, motivo algum especial que os sequestre desse 
não tem que legislar sobre isso, nem póde numero- são alheios ao serviço e ao orça
manter instituição de caracter pio e de mise· mento, portanto, ela União. 
ricorr1ia, não ha razão para que se separe dos Por esta occasião seja-me permittido fazer 
estabelecimentos de assistencia publica esse saliente uma irregu1ari'.1ade ou antes ver-
ramo especial relativo a alienados. .1a,leira illegalida!le. 

Com effeito, si o o_'çamento federal deve ter O serviço de assistencia está dirigirl0 por 
consignação para o sel'viço permamente de uma pessoa competente em todos os sentidos, 
caridade publica, si POd8 consignar verbas pelas suas habilitações e pela sua 11Gmorabi
para manter hospicio de loucos, deve com a li(la,'e. O que vou diz&r não se refere abso
mesma razão con~ignal-as para a manutenção lutam ente as suas qualidades pessoaes, que 
(le todos os hospitaes e até mesmo, em rigor, "es'le jà resal \'0, mas simplesmente pl'eten'10 
quanto aos cemiterios onde a c~,ridàde tornar saliente a illegalidade da sua cOJlser
otlicial inhuma os desherdados lIa fortuna. vação naquelle cargo. 
que fallecem em extrema pobreza, Não sei como se justifica a permanencia do 

O art. 5° da Constituição lliz que incumbe actual director da Assistencia Publica ante a 
a cada estado prover, a expensas proprias,as lei n. 28 de 8 de janeiro de 1892. Prestemos 
necessidades do seu governo e ac1mini~tração, attenção ao que se determina nesta lei e consi
e accrescenta que a Unmo, porém pres- deremos que o referido funccionario é a um 
tará soccorros ao estac10 que, em casa (le C{(- tempo professor na Faculdade Lle Medecina e 
Iam idade pMblica,. os solicite. llirector dos asylos de loucos. 

Em toda a Constituição é este o unico aIti- Ahi se lIeclara que são incom pati veis desde 
go que trata (le soccorrJs publicos, mas este a investidura os cargos federaes e estadoaes, 
mesmo restrictamente aos casos de calam ida- salvo em materia de ordem pttranumte profis. 
de publica. siona1, scientifica ou technica qtte nc70 invoZ· 

Fora dis~o, pois, não 11a motivo plausível vam atttoridarle administrativa. 
para o governo federal tomar o encargo de Ora, o director do Asylo de Alienados e das 
sustentar hospitaes. colonias Conde (le Me;quita e de S. Bento 

Accresce, que já eram os hospitaes institui- exerce evidentemente funcçõeil de adminis
ções que se achavam a cargo ou sob vigilan- tração. serve um emprego de ordem admi
da das camaras municipaes, e a competencia nistrativa. 
legal dellas pobre isto já estava con8agrada Não se pó~le argumentar com a excepção 
entre nós desde da, lei lIe lu de outubro de estabelecida na lei, porque ella se restringe 
1828, art 69. aos cargos puramente (note-se) profissionaes, 

Neste ponto, se quizermes seguir a dou· scientificos ou technicos. 
trina consagrada no orç<\mento, temos de re- Por onde, para ser permittida accumnlação, 
trograd.ar,de ficar muito aquém do que tinha não basta que os cargos sejam dessa natureza 
feito a monarchia com toda sua centralisação sómente, é preciso que não sejam ao mesmo 
e arroxo. • tempo administrativos. Não se póde 
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pOlS lllvocar essa excepção, visto que a in
compatibilidade acha-se expressamente con
sagrada no segul1'lo membro do art. 1 da lei 
n. 28: «cargos que não involvam autoridade 
administrativa» . 

Compulsando o regulamento (10 Asylo de 
Alienados, expedido quan"o o serviço fúi re
organisado (r'ecreto n. 206 A), vemos as se
guintes disposições, pelas quaes se verifica o 
caracter a'lministrativo das lunc('ões do dirc
ctor (nem isto era cousa que careceRse de (le
monstração) (lê): «Art. 6". Compete ao dire
ctor: A superitendencia de todos os serviç(!s 
dos asylos ... e a policia !'0S asylos; 

Propor a nomeai;ão de medicos; 
Nomear os internos; 
Admittir enfermeiros; 
Inspeccionar as pharmacias e lançar o Ilislo 

nas contas; 
Despachar requerimentos; 
Passar attestados.» 
Além (lis30, mantem correspondencia com 

o ministro, com a.i u,tiça e com as autorida
des policiaes. Finalmente, uma parte do ser
viço é (ora desta capital, na ilha do Governa
dor, onde ha estabelecimentos a fiscalisar. 

Como se vê, é até uma administraçã,o que 
tem muito que fazer,muitotrabalhos<l,e exige 
mesmo a presença do director fóra da séde de 
sua cadeira de lE,ntc'; e isto bastaria para niJ,o 
dever dar-se a accumula:;ão, quando a lei não 
fosse terminante, prohibindo·a. 

Passarei agora a outro ponto. 

e estudo se façam de maneira proficua. Actu
almBnte, nem sei como SB póde fazer alli uma 
prelecçllo sobre sciencias physicas e naturaes 
na ausPl1Cia dos objectos, dos instrumentos 
necessarios para isto. 

Não se pede um museu, não se pene um 
laboratorio, mas a quantia apena~ para com
prar-se o que é absolutamrnte indispensavel 
ao ensino. Do contrario, tBremos um ensino 
somente de memorisação, sem tirar·se com
pleto aproveitamento delle e o estudante pre
stará, exame ver'batim, repetindo as defini
ções ou demonstrações, sem comprehendel-as. 

Si se quer o estudo de RciBncias, si se crea
ram esses novos cursos scientificos nas facul
dades de dil'eito, é preciso organiRal-os de 
modo completo. 

Esta emenr'a tem tambem apoio no relato
rio n, que acabo de me referir. ° director da faculdade a reclama como 
garnrJe necrssidade, si fosse preciso accre
scentar mais algum argumento, bastaria citar 
o que vem neste mesmo orçamento, no qual 
propõe-se para a Escola POlytechnica 60: 000$, 
não já para a creaç,ão, mas simplesmente 
para se manterem e conservarem em labora
t,orios e instrumentos que rxistem; e ao passo 
q Ufl se dá esta quantia para a Escola Poly
technica, que todos os annos tão boas sommas 
recebe para esse 11m, e mais de 1:000$ por 
mez sumente para o custeio dos Iaborato
rios, 10:000$ para obras, etc., 'não é muito 
qlle se dê uma pequena quantia a quem não 
tem na,la. 

Refiro-me ao n. 22-Faculda(le de Direito Ou não se tivessem crea.do os cursos de 
do Recife. que faUo, ou então vamos dotal-os do ma-

Apresento uma emen'la para se accrescen- terial neces~ario, indispensavel para qtle 
tal' á verba, 5:000$ para mobilia e 5:000$ paI':), elles não se tornem falhos e desproveitosos. 
aceio (') reparos do edificio. Tenho mais outra emenda ao final desta 

A justificação Ilesta emenda 80 acha no rela- rubrica. para se ~upprimir uma reducção 
torio do director 11lL Faculdade ;'e Direito, em feita, á proposta do governo, pela Camara 
4 de janeiro do corrente anno, o qual Ileclara dos Deputados. 
que o e'1jficio está em taes condições com re- A CamrtI'a mandou supprimir a importan
lação a falta: de mobilia, de reparos e aceio de cla de 4:625$ para serventes, 1 :000$ para 
que necessita, que é propriamente uma ver- papel e livros; 2:000~ para acquisição e enca
gonha entrar-se naquelle estabelecimento. dernação de livros para a bibliotheca e 

Foi um antigo convento e acha-se em con- 1:000$ para de~pezas extraordinarias. 
dições imprestaveis, e tão imprestaveis que o São despezas todas insignificantes, não ha 
governo teve de mandar proceder á construc- porque supprimil-as; os serviços que repre
çiio de um novo edificio, a respeito (10 que sentam absol,utamente carecem ser conser
mais adeante apresento outra, emenda" vados e até (Iesenvolvidos. Funccionam no 

Não lIccuparei a attenção do Senado lendo edificio dilferentes instituições, como a bi
trecho do relatorio em que se faz sentir a ne- bliotheca, o curso ali nexo a faculdade, e 
cessidade e a urgencia dessa despeza, que d,,jli a nece~"idade do augme.nto do pessoal 
aliás é insignificante. de serventes, dahi a necessidade de mais 

Apresento ainda outra emenda p:lra que se desptzas de expediente. A l'educção da ver
mantenha a quota que vinha n l proposta ,lO ba para livros taml:Jem é uma triste I\Co

governo, a de 10:()LJO$ p~ra apparelhoB das nomia. 
aula~ de sciencias no referido curso. 0" cursos de ensino superior e secundario. 

Desde que se crearam eSS:iS aulas, é de que o art. 35 § 2" da Constituição Federal 
toda a neeessidarle que lhes sejam fornecidos quer mantidos nos estados (tanta importan
os elementos indispensaveis para que o en~ino I cia lhes ligou que desta arte fez delles insti-
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tutos constitucioYlaes, pelo uizer assim) devem 
ser erigidoil á altura dos intuitos que de
ü,rminaram essa consagração constititu
cionaI e não se. lhes devem regatear e",sas 
migalhas_ 

Outra emenda minha, Sr. presidente, refe
re-se que propõe a eommissão de finanças do 
Senado com relação ao mesmo n. 2:!, de que 
e:stou me occupando, das rubricas do or
çamento. 

Propõe a, commissão que se supprima a 
consignação de 7:200$ par'a equipara,ão de 
venc·lmentos dos professorps do curso annexo 
ao superior e de 8:000$ para premios. 

A commissão não tem razão neste pedido ; 
su ppõe naturalmente que esta yerba consti tue 
um augmento de vencimentos; mas, basta 
com pulsar a legi~lação, para ter·se esclare
cido este ponto. 

A minha emcnda nada altera relativa
mentc á quantia destinada aos pl'emios; mas, 
quanto á somma com destino ao pagamento 
dos vencimento~ uaquelles professores, ha a 
ponderar que a lei é positiva a este respeito. 

O reg-ulamento de 7 de janeiro" e J 891 no 
art. 456 estabeleceu que os prrfpssores dos 
cm'sos annexos das faculdades de direito 
teem os mesmos - vencimentos, direitos e 
garantias - dos professores dos dous gymna
sios nacionaes. 

O que se pretende não é mais do que tornar 
eífectiva em relação aos professores do curso 
annexo da Faculdade de Dirl'ito do Recife e 
11e S _ Paulo, a determinação que já está na 
lei. 

Não se trata de crear agora augmento de 
vencimentos, note o Senado, mas sómente dc 
se cumpr'ir ;1. diflposição que acabei de citar, 
que estatuiu já precedentemente esse accres
cimo que o orçamento não pMe deixar de 
consignar sem pl'cterição do direito c sem 
infracção de lei. Além de ser uma verba que 
não vem trazer grande onus para o~ cofres 
publicos, porque é simplel1mente de 7::?(]0~, 
trata-se não simpleslllerlte do que se pede, 
mas do que é devido. 

Mas não tenho só essas, sinão mais outras 
emendas, e uma refere-se ao n. 25 deste ar
tigo. 

Não tenho sómente proposto augrm"nto de 
yerba, mas diminui(;ão tambem de de,;peza 
e passo a tratar de lJIais uma. 

« N. 25. - Inclui da a quantia de 60:000$ 
para j'erorma de material sCÍl;mtifico ... ele
vada a 24:000$ a consignação para custeio 
dos laboratorios. » 

Noutras condições financeiras do paiz não 
duvidaria propôr até o augmento dessas con
signações. 

Quando pudermo~ tenhamos os nossos es
t.abelecimentos de ensino perfeita e fartamen
te dotados de tudo quanto necesHitam. 

Sl~NADO 30 - V. IV 

Mas, considere o Senado, a Escola Polyte
chnica não está desprovid!l. do materi.al pre
ciso, tanto que, no projecto, pede-se Simples
mente uma quantia para re{Ol-ma dos mate
riaes do ensino. 

E' urna somma niio pequena, mas sómente 
para melhomr o que existe. 

Este estabelecimento já possue seus bons 
laboraLorios c materiaes de emino; póde-se 
dizer que tem annualmente uma quota vo
tada para isto, alem da vetba necessaria para 
o custeio do seu laboratorio, o qual se pre
tende agora elevar, só o custeio, a I:OOO$por 
mez. 

Numa quadra corno esta em que é preciso 
estar respigando aqui e alli o que se prest~ a 
economias, e quaml0 se trata de um ~erviço 
iá regularmente dotado, a suppres~ao que 
'rembro o que se converterá no adiamento de 
urna despeza que não P, de urgencia, que não 
é inadiavel, é uma economia a fazer-se e que 
não traz absolutamente embaraços para o 
ensino. 

E si apenas adiar-se esta despeza para me
lhores tempos, sem impôr privaçõe~. áquelle 
estabelecimento, abre-se margem a ,attender 
a outros muito mais necessitados e para os 
quaes teem sido escassos os poderes pu
blicos. 

Ainda deste n_ 25 nota-se no orçamento al
guma cousa a supprimir ; diz aqui no final, 
(lê) : 

« Esta consignação só terá vigor no 
exercício desta lei. ~ 

Proponho a suppressão destes palavr!l.s por
que a lei do orçamento é uma lei annua. 

O que diz respeito a consignação para paga
mentos numa lei destas é apenas para o ex
ercicio que ella rege, para o a~no, em que 
tem de vigorar; e, portanto, mterramente 
escu;:ada se torna esta declaração_ 

E não só é escusada,mas daria logar a sup
por-se que as outras verbas nãoJ;lão annuaes, 
o que é inadmissivel de todo o ponto_ 

Ao § 39 oífereço tambem uma emenda e é 
a que se refere a quantia de 50:000$ para a. 
continuação das obras da maternidade. 

Sr. presidente, as considerações que adduzi 
a respeito do asylo de loucos ttem a mesma 
procedencia com relação a esta outra insti
tuição. 

A maternidade não póde estar a cargo da 
fe(leração, não é um serviço propriamente 
federal; e a laculdade Ile medicina póde per
feitamente dispensar a construcção de um 
edificio para esse fim. 

Trata-se de construir uma grande casa,tem
se feito com isso não pequenos gastos. 

Em vez ele estar a União com esse despen
dio que mal se justifica com o preparar-se 
um estabelecimento annexo i1 faculdade de 
medicina. acho que póde ser prestado, sem 



234 ANNAES DO SENADO 

elle,.ao ensino gynecologico, o mesmo ser
viço pelo meio por que o orçamento providen
cia quanto á BallÍl1, isto é, concedendo uma 
quota destinada para um estabelecimento 
dessa natureza, da Santa Casa de Misericor
dia, a qual com esse auxilio dos cofres fede
raes melhorar-lhe~ha as condições para pres
tar-se de modo mais apropl'iado e conve
niente ao ensino. 

Deste feitio, escusa a de51Jendiosa construc
ção emprehen(1jda e evita-se o que ha de 
anomalo em occupar-se a União com as par
turientes. 

A clausula final deste mesmo§ 3gestabelece 
(l8):« ... e para o proceguimento das obras da 
faculdade de direito do RecHe ... 50:000$.» 

A isto oíferecemos emenda, os senadores de 
Pernambuco, propondo que sejá elevada a 
100:000$ a consignRção. 

As razões que teríamos a adduzir, achão-se 
expostas no relatorio que já citei, as quaes 
são de grande valor. Desde o tempo da mo
narchia tinha-se reconhecido que não erá 
possivel que continuasse a faculdade de di
reito do Recife funccionando neSSlt parte do 
antigo convento onde se acha, em situação 
inteiramente contraria ás condições pedago
gicas requeridas para um e.'ltabelecimento 
daquella natUl'eza. 

O governo reconhecendo isso., mandou le
vantar planos, fazer orçamentos, escolher 
local, mas tudo morl'samente. Afinal mandou 
iniciar a construcção, tambem em tudo muito 
demorada, de um edificio apropriado á facul
dade. Começaram-se as obras, mas sômente fi
zeram·se os alicesces e lá estão eltas ha muito 
paradas. 

Não é com esta. exigua quantia aqui con
'lignada que se dá impulso a uma obra tão 
necessaria, tão urgente, reclamada, pôde-se 
dizer, todos os annos pela congregação da
quella taculdafle, por todos os directores e 
me cionada nas memorias historicas como 
inadia vel-e realmente o é. 

A differença quanto á verba não é grande; 
a commissão pede 50:000$ e a emenda é muito 
modesta pedindo sômente 100:000$ par-a um 
edificio daquella natureza, emell'la esta que 
com as outras rerlucções propostas não au
gmenta o total da despeza orçamental'ia 
fixada no projecto. A faculdade do Recife 
merece bem do Senado esta contemplação, 
esta justiça. 

Tendo justificado as restricções que façr 
ao parecer da. commissãe, cumpre-me trata0 
ainda de um ponto, a saber. a minha adhesãeJ 
ao que a commissão propõe a respeito do 
Gymnasio Nacional-e nisto outro moveI não 
tenho sinão pedir com a commissão aquillo 
que a. lei n. 26 de 21 de novembro de 1892, 
m8ondo~ executar, 

A emenda tla com missão é simplesmente a 
consagração do que essa lei decretou. 

Um dos dignos membros da commissão de 
fin:1nças objectou a esta emen(la da com missão, 
a 'dllzindo consi 1era<;ões no sentido de mos
trar que o Gymnasio Nacional foi fundado 
com prtrimonio proveniente (113 elonativos e 
que estes donativos traziam o encargo da 
manutenção de 60 alumnos pobres, o onus da 
sua educação e instrucc;ão. Si considerarmos 
a qUfstão por este lauo, teremos de ver desna
turado o caract€r daq uplle ins ti tu to, passando 
(le estabelecimento e'e in.strucção secundaria 
para uma instituição pia, pira asylo (le me
ninos pobres, desvalidos. Ora, temos a cargo 
da municipali,lade asylos para as creanças 
nesse caso, entre eltes o asylo de S. Josó, 
que era administrado pelo govel'l1o central 
antes de constituir-se o Dístricto Federal. 

Si esta obl'igaç,ão de manter os 60 alumnos 
pobres, não se pôde considerar haver si,lo 
transferida a essa outro estabelecimento, 
então u que 1180 a fazer é incorporar a elle o 
patrimonio estabelecido com o fim da educ,1-
ção clesses meninos pobres ao asylo que existe 
sob a direcção do municipio, mantendo-se o 
mesmo encargo. O argumento deduzido do 
patrimonio, não procede para que se deva 
conservar o internato com sua organisação 
actual; mas, como fica ,lito, pôde-se perfeita
mente cumprir o voto dos doadores, passanuo 
este patrimonio para o poder municipal, a 
quem incumbe geril-o em proveito I~a ec1u
car,ão dos menino,; poures. 

t'lr. presidente, a idéa (lOS internatos não é 
uma idéa republicana. 

Quando em França occupou-se (leste as
sumpto a Convenção Nacional que nelle tão 
beIlas iniciativas teve, as quaes foram o ponto 
de partida das reformas as mais importantes 
que então e ulteriormente se fizeram no 
ensino publico, institui o o ensaio do syste))jri 
tutorial para li, Escola Polytechnica, <le pl'efe
rencia ao regimen de internato - systema 
generalisado desc1e muito na Inglaterra e que 
obvia os inconvenient('s 00 internato. 

Em vez ,lOS alumnos morarem em estabe
lecimentos de ensino, em vez de se encerra
rem nessa especie de claustro, mixto (le 
quartel, os Plles os confiavam ás familias (la 
localidade e assim os alumnos tinham quem, 
em certo modo, substituisse os paes ausen
tes, gozavam dos conchegos do lar, do (loce 
contacto e intimidade da família. 

Esta medida de gl'anrle alcance, tinha 
além disso a vantagem de, fóra outros, 
evitar os inconvenientes que o internato traz' 
ela. bisonilice e (!o acanhamento dos alumnos, 
affeitos ao eontacto diario das mesmas pou
cas pessoas com quem lidam, e de sequestral
os ao exemplo das virtudes domesticas. 

Outras considerações que não me cumpre 
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aqui agora expor (porque não estou falIando 
de ante (le um congresso pedagogico, mas pe
rante uma corporação legislativa) me leva, 
riam longe na (lemonstt'ação (las desvantagens 
l10 internato_ Viriam de molde citaçües ,le 
opinião das autol'i,l ades mais respeita veis 
em assumptos desta natureza, em abono (la 
idéa que (l efen"o, mas nem a occasião nem o 
logar o tolert1ll1, porque repito, não estamos 
num congl'esw pe,lagogico e afinal tracta-se 
de uma j,léa vencedora. Não precisamos mes
mo do parecer dos me~tres, já temos lei e 
basta curnpril-a. 

O meu nobre coIlega de commisião, argu
mentou tambem que o, internatos, embora 
condemnados pela pedagogia, pela sciencia, 
todavia eram admittldos como unico recuI'so 
para os alma nos que não pudessem frequen
tar Oil externat0s. 

Esta razão seria tOleravel, si se tratasse de 
fundar institutos p:~rticulares ; mas o governo 
não tem obrigaçõe:> de fundar institutos desta 
natureza, porque si o internato é um mal, 
não se comprehende como deva elle entrar 
em um systema de ensino otHcial; o governo 
não deve creu nem mante\' instituições más_ 

E para a f\'equencia dos alumnos a que se 
refere o nobre senador,lilxistem no ensino par
ticular internatc·s em abundancia. 

Tenho ouvido allegar-se como razão para 
conservar-se o internato, entre outras que 
para isso se adduzem, o fucto de ter elle dado 
muitos homens distinctos, havendo hQje nas 
funcções publicas, nas mas altas posiçôes 80-
ciaes, muitos indivlduos que alI i receberam 
educação_ 

E' um argumento que prova tambem em 
favor dos externatos,pois que estes teem dado 
igulmente homens distinctos; existem figu
rando vantajosa e brilhantemente no t"unccio
nalismo, nus lettras. na alta politica, muitos 
cidadãos que assim f<tzem hom'a ao paiz e ao 
externato rie que sahiram. 

Por conseguinte, a razão que prevalece em 
favor de umu, prevalece em Javor do outra 
instituição; e argumento que prova de mais 
e portanto n:hil proba/_ 

Argumenta-se tambem com o (xemplo do 
colIegio militar, fundado ha pouco tempo e 
que tem tido muito boa frequencia. 

O que se póde assegurar a este re~peito é 
que não deixa de ser um erro o internato 
mesmo para os militares; e não se pode tirar 
do erro razão para ter-se por util a. sua pro
pagação_ E além disso, não tratamos no Gym
nasio Nacional de dar aos alumnos educação 
militar e Deus nos livre que os institutos de 
instrucção publica assumam o caracter e re
gulem-se pelos principios das instituições es
peciaes de educação militar. 
. Diz-se ainda, como que para desfazer es

crupUlos, que o Pedagogium foi supprimido 

por :wto legislativo, mas não tardou em ser 
restaura'lo logo depois. 

ConsequenteInente, si o externato chegou 
bmbem a sei' supprimido, não é muito que 
seja restaurado, attendendo-se ás reclamações 
que surgem em prol de tão importante esta
belecimento. 

1.<;' verdade, porém, que as razoes não são 
as mesmas; não ha necessidadé, não ha con
veniencia na existencia do Gymnasio Nacio
nal como internato e por outro lado ha toda 
a vantagem, toda a necessidade (le perma
nrcer o Pedagogium. 

Ba-ta conhecer a natureza desse impor
tante institituto, destinado a ser o centro 
propulsor (le todo o movimento da instrucc;:5.o 
publica, uma lição permanente dada a todo 
o profe!'sorado, a to'10s que se accupam 
destas cou~as (le instrucc:ão publica. 

E este é um dos mais efficazEs Jr.leios p:)rque 
a União póde concorrer para o plogresso e 
desenvol vimento da instrucção publica em 
todos os seu;; graos_ 

O mesmo não acontece com o internato, 
que tem todos os inconvenientes que foram 
referidos pelo meu companheiro de cornmis
são, e que não discuto nem r' esenyolvo pela 
razão que já dei; não se trata de examinar 
aqui a natureza e a in(lole do internato, sob 
o ponto de vista pedagogico_ 

Jà temos uma lei permanente que o sup
primiu ; não !la razão de orr' em alguma. e 
não e licito reBtaural-o, muito menos por 
uma lei annua, ephemera para O caw_ 

Argumenta-se ainda que o internato do 
Gymnasio Nacional serve para estabelecer 
um elo na federação, por meio dos alumnos 
que dos estados veem ahi se matricula,r. 
Inculca-se q 11e elle estabelece um laço de 
união entre os estados e a fEderação. 

Não tem grande alcance este argumento. 
Dado que o internato do Gymnasio Na

cional pudeise vir a ser esse apparelho da 
federação, essa especie de mola do nOS50 or
ganismo constitucional, ('orno elIe não tem 
esse Cllracter pela constituição que no~ rege, 
como não foi por eBa considerado uma essen
cial parte do 1l0SS{) regimen politico,-e seria 
sem fundamento ligar ao internato essa func
ção politica,-eu oppor-me-hia a quefo~sa 
creado ou mantido com este intuito_ 

A Constituição não manda que a União 
funde ou mantenha institutos de instrucção 
secundaria no muicipio fw' eral para os es
tado.>. conforme e evidencia do disposto no 
art. 35 §§ 3° e 4" combinarios. 

A Constituição nesse artigo <liz (lê) : 
« Crear instituições de ensino superior e 

secunda rio nos estados. Prover a instrucçõo 
secundaria do Districto Federal.» 

Parece que se quizesse chamar e attrahir 
os alumnos dos estados para esta capital teria, 
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reservado a esta unicamente a instituição e 
não mandaria creal-a neHes. Fôra até con
tradictorio. 

de modo que a despeza corresponda aos in
tuitos. 

. O meu argumento, portanto. é que os insti
tutos de instrucção secundaria, internatos ou 
não, fundados ou man tido~ pelo governo na 
Capital Federal, nno ,fio com destino especial 
de servir aos estados. 

E si os estll.']os fornecem raro~ alumnos 
para o Gymnasio Nacional. isto não lhe tira a 
condição propria. deante ,]a disposição con$ti
tucional que o fez simples estabelecimento ,10 
Districto Federal. 

Si formos a considerar o exemplo rlas ou
tras'nações,-que o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte citou, peço permissão para 
recordar que somos uma nação republicana., 
que temo~ um regimen federativo e que nem 
o internato é idéa republicana nem a União, 
em rigor, tem por missão o serviço do ensino 
e er1ueação. 

E citarei tambem o te;;:temunho (le Celes
tin Hippeau, que visitan'10 em commissão do 
governo francez os estados da União Norte 
Americana, e offerecendo um notavel relato
rio aoseu governo, tratando do~ internatos,
disse que aquillo constituia uma excepção nos 
est-\(los americanos, e infelizmente (note-se) 
era em França o regimen commum; lamen
tan10 assim que a França não tomasse este 
exemplo tão republicano e tão bom. 

Não prevalece em meu espirito, Sr. presi
dente, com relação a este ponto, a idéa de 
economia. 

Acho que a de:;peza que se faz com instruc
ção publica, nunca é demais. (Apoiados,) 

Deve-se gastar, e citarei o que diz um 
publicista inglez: « que saber indi vidar-se 
em cousas ut'eis é um acto de sabedoria.» 

Eu, em beneficio da in"trucção publica, 
não hesitaria em in,lividar o estado; mas só 
de um modo utíl, em applicações verdadeira
mente proveitosas. 

A União póde destinar grandes sommas 
á instrueção, mas não tem necessi" ade, por 
exemplo, (le cuidar de internatos rle ensino 
secunàario e outros; tem antes necessidade 
de crear instituições de ensino de (li versa 
natureza, taes como as escolas agricolas, a~ 
de artes e in'l ustri:1s, etc , nos esta/los, os 
quaes destas muito necessitam, e ellas são 
um poderoso meio rle promover e auxiliar o 
desenvolvimento ('a agricultura, industria e 
commercio. que a Constituição recommell'la 
no art. 35 § 10. 

E no orçamento rla agricultura terei de 

Dizia Mollescott: «E' certo que thesouros 
lla, taes como a saude publica, o ensino, a jus
tiça, a defesa àa patria, que valem mais que 
todo o dinheiro do mundo.» A instrucção, 
como se vê, é um destes tllesouros de tão 
alta valia e paga bem o que se despende com 
ella. 

E' por conseguinte um acto de juizo, como 
disse lia pouco, applicar-se, sem regateai-o, 
o producto das contribuições que tiram-se 
do povo, a estas despems do ensino e educa
ção nacional, em proveito deIle e do paiz, sen
do por sua natureza muito remuneradoras e 
uteis, 

Portanto, as minhas emendas em relação á 
instrucção publica, não visam fazer econo
mias, mas tambem não voto despezas, iL pre
texto de instrucção, para instituições que não 
merecem. 

Concluo Sr. presidente, pefUndo disculpa 
ao Senado destas mal alinhavadas considera
ções (nãO apoiados) a respeito do orçamento; 
não tive tempo de fazer um estudo mais apro
fundado e na 3" discussão. si se me offerecer 
occasião, voltarei a occupar-me ainda destes 
assumptos. (M7~ito bem.) 

Veem á mesa são lidas, apoiadas e postas 
cunjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao n. 15-Supprima-se o n. 15 por não ha
ver lei que autorise a despeza. 

Ao n.18-Supprima-se o n. 18 por não ser 
de caracter federal a despeza e por dever a 
instituição passar á municipalidade, pois o 
unico serviço de caridade official que ineumbe 
á União é o dos soccorros publicos e só em , 
caso de calamidade, medeante solicitação dos 
estados segundo a constituição, art. 5.-Jo17o 
Barbalho. 

Ao Il. 22-M:nister:() do lnterior-Accres
sente-se a verba de 5:000$ para mobilia o 
5:000$ para reparJ e asseio do edifi?io, recla
mados pelo director em seu relator 10 de 4 de 
janeiro do corr'ente anno. 
. Ao me,;;mo numero-Restabeleça-se a con
signação da proposta r'co go,,:erno, de IO:O~O$, 
para fLpparelllos destinados as aulas de SOlen
cias, reclamados pelo director em seu relato
rio de 4 dejaneiro do corrente anno. 

Ao me~mo numero-Supprimam-se as pala
vras-e dedu;:das-até o fim. 

renovar a creação de uma dessas escolas no ,S7~b-emenr1a á da commissão de finanças á 
meu estado, que foi supprimida muito preci-I rubrica 22 
pitadamente, mesmo, antes ,lo funccionar. , 

E' preciso na applicação dos dinheios em Na emenda ao n. 22 sup~rlma!,ll-se as. pala-
relação á instrucção publica. não sómente I vras de 7:200$-até a conJuncçao-e-mclu
gastar muito, mas gastar proveitosamente, sive. 
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Ao n. 25-Supprimain-se as palavras:
Incluida a quantia de 60:000$ para a reforma 
do material scienti(lco etc-até a palavra
labomtorios-ficando nl'ssa parte a verba tal 
como está na proposta do governo. 

Atl mesmo numero-Supprimam-se as pa
lavras-Esta consignaçüo só terri vigor n!l ex
ercício desta lei-visto ser annua a lei de or
çamento. 

Aon. 39-Supprima-se o n. 39. 
Ao § 4. o Supprima-se o § lO, n. I. - JORO 

Barbalho. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuDctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

A' rubrica 22-0nde diz:-1:200$ para gra
tificação do lente de medicina legal para diri
gir um laboratorio nos termos do decreto 
n. 1159 de 3 de dezembro de 1892-diga-se:-
2:400$ para gratificação aos lentes de medi
cina legal e hygiene por dirigirem laboratorios 
nos termos do decreto etc. -- Gaspar Drum
mondo 

Ao n. 39-para as obras, em construcção, 
da Faculdade de Direito do Recife, em vez de 
50: 000$. diga-se: 100:000$000. -Joao Barba
lho.- Gaspar Drwnmond.- Joaqttim Per
nam"uco. 

o Sr. Manoel Vic1;orino re
sponde ao honrado 8enadO!" pelo Rio Granr'e 
do Norte, que veiu a tribuna para justificar 
as emendas apresenta"as na ses~5,o de sabbado 
e fundamental-as, no intuito de ,ljssipar as 
duvidas que o orador suggerirae as objecções 
que elLas provocaram pelo morlo porque foram 
recligirlas e pelo objecto ('e que se occupa
vamo 

A impugnação mais seria que o ora/lor fez 
foi a manifesta opposição (las emenr1as as 
disposições regimentaes: em primeiro logar, 
suppriminrlo as emendas disposições que 
ainda não tinham sido votadas; e, em se
gunr10 logar, porque as emendas crea vam des
pezas permanentes, ao que o art. 110 do re
gimento absolutamente se oppõe, em (liscus
são de leis annuas. 

O honrado senador não refutou esses ar
gumentos, S. Ex. subscreveu emendas que 
lhe foram apresentarlas á ultima hora: é tal 
a precipitação com que este trabalho é feito 
que a.lgumas irregularidades se podem dar. 
pelas quaes não é responsavel o autor 
dellas. 

Não ha muitos dias deu-se um facto seme
lhante na outra camara: um funccionario 
que dirige um estabelecimento publico e que 
86 interessava pela passagem de uma emenda, 
mandou·a ao deputado que a defendia e este 

não reparando que ella trazia a assignatura 
(10 interessado, lançou a sua assignatura por 
baixo. 

Impressa a emenda, appareceu com duas 
assign"turas a do chefe de uma repartição e a 
do rleputado. 

Ao honrado senador pelo Rio Grande do 
Korte aconteceu a mesma cousa quasi: :Hão 
conhecendo bem as disposições regimentaes, 
subscreveu a emenda que veiu do ministro e 
apresentou-a na persuasão que tivessem sido 
já votadas as emendas da commissão. Tal foi 
a irregularidade que o orador fez notar na 
sessão de sabbado, bem como a de serem as 
emenda~ contrari<1!1 ao regimento. Si o hon
rado presidente desta casa estivesse presente 
na occasião, não as acceitaria certamente. 

S. Ex. dis:'e que as emendas se referem a 
leis an teriores, mas o orador não as conhêce : 
algumas ha em que se diz até-.~i (OI- legal
mente autorisado. De sorte que se da mais ou 
menos o caso citado pelo honrado senador 
cearense, de um magistrado que sobre qual
quer cousa despachava: si (or de .iustiça. 

O orador já teve occasião de mostrar ao 
Senado quanto é irregular este processo, ver
dadeira coacção ás casas legislativas pela 
antecipação do seu voto e coacção ainda ao 
Poder Executivo, tirando a raculdade de 
vetar a lei ordinaria desde que, no orçamento, 
lia verba incluida para o mesmo fim. O que 
iucccrlerá é que nestes ultimos dias de sessão 
dar-se-ha um verdadeiro steeple-chaise dos 
pretendentes a augmento de vencimentos, 
ca(:a qual querendo antecipar-se a todas as 
votações futuras, a ponto de assediar o orça
mento a votar-se. Isto é uma anarchia, um 
absurdo incontestavel e uma balburdia sem 
nome_ (Apoiados.) 

Deixe-se que as leis ordinarias sigam os 
seus tramites regimentaes, porque depois de 
votadas, o pQ(ler Executiyo, sendo necessario, 
abrira creditos supplementares para satisfazer 
aos serviços creados pelas mesmas leis. Não se 
tem aberto t<llltOS creditos ! 

O honrado senador, pela sua doutrina, não 
autorisou o governo a completar as verbas 
como entenr'er, qu"ndo ellas forem insum
cientes? Quem é ojuiz dessa necessidade 1 Si 
é exclusivamente o Excutivo, o Congresso 
fica. sem o direito (lc critica e de analyse, de 
creação ou de fixação de rlespeza ! 

O honrado senador defendeu a medida go
.,-ernamental que desrespeitou uma decisão 
plt>na do Foder Legislativo, não realisando a 
fusão dos externatos do Gymnasio: não era 
uma simples autorisação, era uma autorisa
ção com fixação de verba reduzida e que não 
l)odia ser ultrapassa.da como foi, para depois 
pedir-se que o Congresso faça reviver uma 
lllstituição cuja extincção foi decretada pelo 
governo provisorio e confirmada mais 
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tarde pelo PoJ6r Legislativo em orçamentos 
succeSSl vos. 

Dali emendas àpresentadas pelo honrado se
nador p"lo Rio Grande do Norte, já o orador 
teve occasião de occupar-se na sesôão anterior', 
mostrando que as despezas nellns contidas não 
estão autorisadas por lei, dependendo de pro
jecto:> que estilo em elaboração nas dua~ casas 
do CongrQ!!so e que podem n ":0 ser approva
dos. 

Quanto 11 emenda que inclue verba de ven
cimentos para os escrivães dos' extinctos jui
zos seccionaes, S. Ex. não apresentou lei que 
a autorisasse, limitando·se a ler o decreto do 
jjoverno provisorio que mantém a esses fun
cionarios os salarios, custas e emolumentos 
de que gosavam. Mas sala rios. cust~s e emo
lumentos não podem ser considerados com
ordenados ou {iratificações de tabella. Ora, 
sendo assim não póde a emenda fazer in
cluir verba para ~al pagamento em lei 
8orlllua. 

'37"' 

si eUe fosse autorisado por lei sanccionada. 
De outro modo não é razoavel. não é regular. 

Quanto á questão do internato, o orador 
entra nella constrangidamente. Sabe perfeita
mente que ha muitas crian~~s, muitos in
dividuos que, não tendo recursos para re
ceberem uma educação conveniente em outro 
logar. tiravttln do internato do Gymnasio 
grandes vantagem>. Mas, não se ha de sacri
ficar os interesses gel'aes do paiz e da in
strucção aos interesses particulares, ao tavor 
in di vidual ! 

Cumpre. todnvia, conslderar que naquelle 
instituto níio figurl\Vam em mi1ior numero 
filho!! dOB pobres; o Gymnasio Nacional foi 
sempre 11m estabelecimonto aristocratico, onde 
figuravam os filhos de altos personagen!l que 
di~punhf1m de influencia para conseguirem 
matriculaI-os. O fim principal da creacão, a 
que alludiu o honrado senador, foi sémpre 
desvirtuado. I 

Estas e as outras emendas de S. Ex. ele- Sabe o Sena.do que l\ Republica nã.o está. 
va.m o orçamento de 600:000$ a.o que foi vo- obrigada a dar outra instrucçãa sinão a moral 
tado pela Camal'a <los Deputados, cuja com- e a politica; e q lIC a democracia só deve dar 
missão teve um trabalho afano~o para ser a instrucção primaria e profissional, não lhes 
agora destruido por uma pennada ! competindo dar a instrucção superior. porque 

Realmente. a não ser o proposito de féLzer a instrucçiio superior em um paiz de bacha
deste lemma-qttanto peior melhor-um pro- reis, de medicos titula.dos, que muitall vezes 
gramma politico, nã.o 1!abe o orador como o encontram verdlldeiro trambolho na sua 'l'üla 
honrado ~enador e seUll amig~~ querem, Qm real e pratica, não ha neceesidade de dar in
nome dos intel'esses do governo. cavar a cremento, de ampliar e C('ear officialmente 
ruina ou 'Preparar para o seu successor o uma instituição que desvirtua o fim primitivo 
diluTio! O orador é que não póde deixar de para que elIa foi creado. 
se oppôr a este procedimento, aind:;t que não O ~ntigo collegio tIe S. Joaq Ilim não era. 
colha resultado! um instituto de ensino secundario, nunca o 

Prbpoz, como relator, reducções até na o fbi. 
faculdade de que faz parte, para dar o exem- O governo di1 monarchia é que transfor
pIo de espirito contrario ás dissipações, a mou-o depois, ficando sempre estacionario o 
esta ruina que a todos avassalu. No entre- patrimonio de 400:000$ a que ~e referiu o 
tanto vem uma porção de emendas destruir honrado !lenador. Si o estabelecimento e o 
todo o tarbalho de economia. AqueUa que potrimonio fossem entregues á iniciativa par
restabelece a proposta do governo para a ticular, o orador está certo de que terá todo 
verba a despender com a policia, não tem o desenvol vimen to. 
razão de ser. Demais. a emenda não pôde ser ncceita pelo 

A Cama.ra reduziu e deu as razões da re- regimento, uma vez que se trata de reviver 
ducção bem claramente. dizenrlo que houve uma instituição que estava extincta. Ainda 
um accrescimo no pessoal, porque o governo mais, a redacç"io da emenda envolve inter
não se conformou com o quadro Totado, indo esses particulares, como o Senado póde veri
além, muito além. ficar. porque não revive sómente o inu>.rnato, 

O in teresse que o honrado senador toma vae além nomeando funccionu,rios interinos 
pelo augmento de vencimentos dos emprega- para eifectivos e C:lm desigualdade, porque 
dos incumbidos dO ~erviço sanita rio é um exclue os interinos do externato. 
contraste com o tristissimo exemplo a que A~ emendas aprasentaLlas pelo honrado 
assistimos, vendo um navio que tem chole- senador por Pernambuco são judici05as e o 
ricos a bordo ser qua~i tocado a tiros pura ora(lor não duvidar,a em acceital-as. Hypo
ir espalhando cada Teres pelas costas. tlleca mesmo o seu voto com relação a al-

O seu interesse junto do governo !ieTia ser ~ gumas. como a que se refere a, guarda nacio-
o de aconselhar mellidas de desinfecção ri- nal, por exemplo, que é dos estados_ Devia-se 
gorosa, como se faz em toda parte. mesmo estabelecer qualquer medida tirando 

Em todo caso, o orador acceitaria a emenda da Uniã.o este encargQ. tanto mais que não 
incluindo no orçamento este augmento, mas é com a verba de 50:000$ que se ha de con-
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seguir o desideratum da organisação defini· 
ti va da guarda nacional em todo o paiz. 

Pensa ainda como S. Ex. na questão da 
assistencia (los alienados, serviço que deTe 
pertencer aos municipios. Os loucos dos es
tados encontram em alguns onde se asylar. 

Os que para aqui veem, são pensionados 
q uasi sempre e mandados pelas familias. 

Para estes as casas particulares serviriam. 
Para que pois uma assistencia de alienado~ 
com um edificio daquella ordem, com tanto 
apparato? 

Seria melhor tela deixado com a Santa 
Casa da Misericordia, evitando-se as enormel! 
despezas que hoje se faz. Só não acceitlt a 
emenda do honral10 senador por Pernambuco 
porque em orçamento nã,o se póde votar a ex
tincção de serviço algum; em lei espeeial 
votara por elIa. 

O aUg'mellto de vert"" pedido parlt ltS diver
sas escolas é excessivo. O Senado compre
hende bem que havendo tantas emendas, não 
podem ellas ser votadas neste momento, 
'lem que a commissão emitta sobre ellas o seu 
parecer. Requer, portanto, o orador, qUQ 
encerradlt a discussão, sejam as emendas 
remettidas á commissão de finilnçlts. para 
interpôr parecer. E' simplesmente o a'1i<l.
mento da vot-Lção que requer. (Muito bem). 

o Sr. Ant:onio Baena - Sr. pre
sidente, a hora está adiantad:. e sou o pri
meiro a reconhccer a necessidade de limitar 
o debate, para não pôr obice;; á passagem da 
lei do orçamento; mas a representação do 
Pará não pôde nem deve deixar de reclamar 
contra a suppressão da verba de 2:000$, des
tinada ao estabelecimento das Educam\as do 
Parã. ' 

O SR. MANOEL VICTOR1NO - A suppressão 
não foi da com missão do Senado. 

O SR. ANTONIO BAENA - Perdão; não foi 
da commissão, foi da Camara dos Srs. Depu
tados. 

A propDsta do governo consigna esta verba. 
mas a rubrica 37 da proposiçi'to da CanHtl'a 
não a consigna. 

Não é um 1avor que a Unüio faz ao Colle2io 
do Amparo; é pura e simplesmente uma re
stituição 

Peço licença para ler o decreto do 4 de 
junho de 1845, que garantiu ao Collegio do 
Amparo o direito a essa subvenção (lê): 

« Art. 1.0 E' concedida ao estabelecimento 
da:> meninas educandas da provincia do Pará 
a prestação [tllnwl1 de 2:000~, b8m como o 
dominio e uso de oito escravas, escolhidas 
dentre as <'lue pertenceram ao extincto con
vento e hospicio dos religiosos Mercenarios 
calçados daquella provincia, em cumprimen-

to da BulIa Pontificia, e dos avisos regias, 
expedidos para a extincção do mesmo eOIlven
to e hospicio». 

Eis a base do direito do collegio do Am-
paro. . 

A commissão de orçamento da Camara dos 
Srs. Deputados não podia nem devia eliminar 
esta subvenção sem revogar antes a. lei de 
1845. 

Creio ser sufficiente o que disse para justi
ficar a emenda que apresentei á mesa, em 
nome da representação do Pará. 

Veem á mesa, são lidas, apoiada!! e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

Mantenha-se a verba da proposta. do g9-
verno de 2:00J$ para o estabelecimento de 
educal1llas do Para. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.
Sina Ribeiro. - Antonio Ba~na. - Manoel 
Barata, 

A' rubrica ll-Augmente-~e com 300$ para 
casa e expediente do juiz" seccional do Rio 
Gr.lnde do Norte.- Amaro Cavalcanti.-Jose 
Benwl'do. 

Emenda substítut:17a ao n. 34 das emenrlas da 
Camara 

Suppl'imida a consignação de 18:000$ para 
vencimento de quatro su b-directores, logares 
que ficam extinctos por dispensaveis, sendo 
as vagas de directores de secções preenchidas • 
com os actuaes sub-directores respectivoil, 
servindo de secretario um dos directores com 
a gratificação annual de 600$000. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.
Messias de GU$ml!o. 

Ningnem mais pedindo ao palana, enéer· 
ra-se a discussão. 

Posto 11, votos, é approvado o requerimento 
(lu Sr. Manoel Victorino, pe-1 indo o adi3.
mento (la votação, afim de que as emen(las 
otrerecHas no correr (la discus~ão vão á com
mi,,~ão de finanças, para sobre ellas emittir 
~en parecer. 

Segue-se em (liscussão unicfl" com o pa
recer t\al! commissões rle constituição e po
deres e de justiça e legislação, e é sem debate 
approvaí1a a emenda 11a Camara dos Depu
tados ao projecto ('O Senado, n. 35, de 1893, 
que concede amnistia ás pessoas implicadas 
nos movimentos revolucionarios de Santa Ca.
ha1'ina. 
E~tando Ilefinitivamente approvado, vae o 

pro,jecto ser enviado á Hancção presidencial. 
Segue-::;e em 2" discussão, com os pareceres 

as com missões de constituição e poderes e de 
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justiça e legislação, e é sem debate appro
Taela, e. sendo adopta·~a, passa para 3a , a 
proposiçã.o da C 1mara dos Deputa,los, n. 79, 
!le 1893, concedenrl0, rlesde já, amnistia aos 
implicados directa ou indirectamente nos mo
vimentos de 2 de março deste anno, no estado 
~o Maranhão. 

O SR. CUNHA JUNIOR (peln onlem) requer 
dispensa. de intersticio para a 3' (1iscus~ão da 
proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Segue-se em 3' (1isCllssã.O, com as emellr1as 

a(loptadas em 2", a proposição da Camara 
dos Deputallos, n. 55. (le 1893, approvan']o 
com moclificaçõGs o decreto n. 1167 de 17 
de rlezembro ele 1892, que autorisou a fusão 
do Banco da Republica com o (10 Brazil. 

- "Veem á mesa as seguintes 

Emendas 

Na. emenda adaptada em 2' discussão, sul
stituindo o art. 6", diga-se:-em de 4 "~I,,, 
2 1/2 %, 

S. R.-Sala das ~essÕes.-Cunha Junio)'. 

Artigo additivo (onde convier): 
Para execução do decreto de 17 de dezem

bro, na parte que providencia sobre a uni
dade da emissão bancaria, é o governo auto
risado a entrar em accordo com os diversos 
bancos emissores, para transferencia de suas 
emissões e respectivos lastros, no sentido I'e 
indemnisal-os por conta dos recursos desti
nados á constituição do fundo de garantia das 
vantagens e direitos que lhes são cassados, 
com tanto que o quantum da indemnisação não 
exceda para cada banco <~ metade rlo valor 
representado pelos respectivos lastros, e de
vendo qualquer differença a favor destes ser 
lQvada á conta dos respectivos debitos para 
com o Thesouro. 

Sala das sessões,4 de setembro de 1893,
Virgilio Damasio,-Manoel Barata.-Gaspar 
Drummond.-Santos Andrade. 

São lidas, apoiadas e postas conjuncta
menoo em discussão, a qual ficou adiada pela 
hora. 

O SR. 3° SECRETARIO lê um officio da Ca
mara dos Deputados, datado de hoje, remet-
tendo a seguinte ' 

PROPOSIÇÃO N. 85-1593 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.. E' o Poder Executivo autorisado a 

abrira credito de 51 :733$333 para pagamento 
dos vencimentos dêvidos aos empregados da 
secfétàiia lia Cailiara dos Deputados, em vir-

tu de da resolução da mesma camara de 28 de 
agosto do corrente anno: sendo 12:933$333 
para o exercicio corrente, e 38:800$ pará o 
exer :icio de 1894. . 

Art. 2.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 4 de setembro de 
1893, -Jol7o Lope.', presidente.-Antonio A 3e
rerlo, losecretario.-,4ntonio Bm'ges de At/wy
de Junior, 2" secretario. -A' commissão de 
fin<1nças. 

O mesmo Sr. secretario lê e vae a imprimir, 
para entrar na ordem dos trabalhos, o se
guinte 

PARECER N. 233-1893 

A com missão de finanças do :Senado, tendo 
e~aminado a proposição ,la Camara dos Depu
ta(1o:>, n. 82 de 1893, pela qual é fixado o sub
sidio e ajuda de custo, a que ieem direito os 
deputado~ e senadores da proxima legislatu
ra; é de pal'ecl:lr que a mesma entre em dis
CUfi~ão e seja adoptada. 

~ala dai! commi~sõe5, 4 de setembrode 1893. 
-A""W1"O C'avnlcanti.- Domingos V:cente.
ManfJel Victorino. -Rodrigues Al·Des.-Joiio 
BarbaHw. 

O Sa. PRESIDENTE designa para ordem do 
dia da sessão seguinte: 

Continuação na :3> discussão da proposição 
da Camara <los Deputados, n. 55. de 1893, ap
provando com mo<lificaç.ões o decreto n. 1167 
de 17 de dezembro de 18\J'l, que autorisou 
" fusão do Banco da Republica com o do 
Brazil ; 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 79, de 1893, concedendo, desde 
já, amnistia aos implicados directa ou indi
recta.mente nos movimentos de 2 de março 
deste anno, no estado do Maranhão; 

2' r1ita da proposição da mesma camara, 
n. 80, de 1893, concedendo amnisUa, desde 
já ,aos implicados directa ou indirectamente 
que tomaram parte no movimento que teve 
logar em dezembro do anuo passado, na co
marca de Catalão, no estado de Goyaz ; 

3' dita da proposição da mesma camara, 
n. 69, de 1893. provendo sobre o alistamento 
eleitoral, incompatibilidade e outras medidas 
attinentes ás eleições federaes; 

3" dita da proposição da mesma camara, 
n. 65, de 1893, autorisando o governo a em
pregar os ofHciae~ e praças do exercito no 
esturlo e construcção da Estrada de Ferro de 
Catalão a Cuyabá, passando por Goyaz ; 

2a dita do projecto do Senado, n. 36, de 
1893, dispondo sobre o modo por que devem 
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ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
da União, us funccionarios aposentados; 

la discussão do projecto do Senado, n. 43, 
de 1893, di~pondo sobre os magistrados em 
dispollibili"ade, na forma do art. 6" das clis
posições transitorias da Constituição; 

3" dita da proposição da Camara dos Depu· 
tados, n. 19, (le 1893, que mauda contar para 
a jubilação do ex·proteseor da Escola Naval, 
José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo em 
que serviu no exrrcito até ao posto de te· 
nentp, em que foi r(~Jrm:tdu; 

3" da proposição da mesma camara, n. 28. 
de 18\:)3, concerlend • pensüo a D. Marianna 
Cecilia Meírelles da Fonseca, viuva do ma
rechal Manoel Deodoro da Fonseca; 

3- dita da proposição da mesma camara, 
n, 37, de 18\13, concedendo uma pensão á 
viuva e o filllas do d(,~embargador Caetano 
Estellita Cava,Jca,nte Pes$ul1; 

2" dita das proposições da mesllla Camara : 
N. 52, de 1893, declarando que a re

forma, ao brigadeiro graduado Joaquim An
tonio Xavier do Valle será no posto de ge
neral de brigada eifecti vo, com as vanta
gens do decreto n. 18 de 17 de outubro 
de 1891 ; 

N. 54, de 1893. estenrlendo a todos os 
officiaes do exercíto reformados de accordo 
com o decreto n. 19:"3 A, de 1890, as dis
posições do decreto legislc.tivo n. 18 de 1891 ; 

N. 56, de 1893 concedfmdo uma pensão 
mensal de 100$ a D. Claudina Telles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz TeBes 
de Menezes; 

N. 47, de 1893, concedendo uma pensão a 
D Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, viuv~ 
do mare~ha.1 Hermes Ernesto da Fonseca. 

Discussão unica da proposição n, 49, de 
1893, da Camara dos Deputados, substitu
tiva do pro ecto do Senido, Ol, 2, de 189~, 
determinando que a reforma concpdida pur 
decreto de l7 de março de 1891, ao general 
de brigada FI'Pderico Cilristiano Buys, será 
no posto de general de di vi.são ; 

2' discus~iio da propo,~ição da mesma Ca
mar'a, n. 73, de 1893, autorisundo o governo 
a conceder um anno de licença, com orde
nado, a Francisco Paulino de Figueiredo, 
20 escripturario da extincta Thesouraria de 
Fazenda da Pal'ahyba do Norte, addido á 
Alfandega do mesmo estado; 

I" dita do projecto do Senado, n. 45 de 
1893, dispondo que os propf'ios nacionaes 
que actualm:'nte não estiverem occupados 
por quaesquer repartiçr,e:i federaes serão en
tregues, no prazo de 60 dias tia promulgação 
desta lei, ao~ govr"rnos dos estados, comorro
priedade que delles fic<trão sendo; 
. 2' dita do projecto do Senado, n. 44, de 1893, 
autorisando o governo a conceder um anno 
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de licença, com vencimentos, a José Herzaide 
Guimlràes; 3° escriptur I rio da extincta Tlle
souraria de Faz"ud;.t, tie S.' Paulo, addido à 
Alfandega do P,auhy ; 

2' dita das proposições da Camara dos Depu
tados : 

N. 46, de 1893, mandando vigorar, para os 
devidos eifeitos, o decreto de 16 de janeiro de 
1890, que aposentou, com ordenado por in
teiro, o bacharel Antonio Ferreira dos Santos 
Caminha, no logar de secretario da policia 
do estado do :Uo de Janeiro; 

N. 53, de 1893, determinando que a pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira de 
Souza, viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio 
Fert'eira de Souza, será paga desde a data do 
Ütllecimento d<~ seu marido; 

N. 70, de 1893, relevando á viuva do capi
tão Fernaildo Ca los de Menezes, 2" offieial da 
Contadoria Geral da Gu:'rra, D. Idalina Alice 
de Menezes, a quantia dQ 1 :580$ que seu 
finado marido recebeu da Fazen<la Nacional, 
a titulo de adeantamento. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

98a scssao em 5 de set:mbro de 1893 

Presidencia dos Srs. Gil Gnulart e Antonio 
Baena (2° e 3° secretarios) 

SUMMARIO - Chamada - Le',tura úa acta _. Expediente 
- OHDEM DO DL\. - Continuaçã~) da 3a discm:são da 
-pl"opilsiçãl) n. 55, de 1~93 - Discursos dos ,srs. Ro-
drigues Alves e AmerlCQ Lobo - Encerramento da 
discussão - Votação - Votação das propnsiçôes 
ns 7 J e 80, de 18 '3 - Req ueri Ile'nto do Sr. Almeida 
HarI'e~o - 3a discu~são da prnposição n. 69 - Emenda 
- Discursos dos srs. Gil G:r)uh.rt, Generoso \Iarqlles 
e Laper - Ch~mada - Adia'nento da votaçiio - En
cel'rawento d:l. discussão da propOSIção 11. 65 e do 
projecto ns. 33 e 43 - Adiamento da vütaçã,o. 

Ao meio-dia comparecem 32 Srs. senadores, 
a saber: Gil Goulart, Antonio Baena, Fran
dsco Machado, Joaquim Sarmpnto, Nina Ri· 
beiro, Manuel B ,rata, Cunha Junior, Gomen
soro, Cruz. João Cordeiro, Oliveira Galvão, 
Amro Cavalcanti, Almeida Barreto, João 
Neiva, I"irmino da Si! veira, Joaquim Pernam
buco, Gilspar ;)rumm .• nd, Messias ele Gusmão, 
VirgilioDamasio, Ruy Barbosa, Manoel Vi
torino, Doming"s Vicente, Saldanha Marinho, 
Christiano Ottoni, Americo Lobo, Rodrigues 
c\lvps, Joaq uim ne Souza, Silva Canedo, Pa
ranhos, Santos Andrade, Generoso Marqnes e 
Raulino Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em rliscussão e, não havendo 

reclamaçõe,;, dá-se por approvada a. acta da 
se3são anterio[·. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. José Bernardo, João Ba.rba.lho, Q. B0-



cayuva, Laper, Braz Carneiro, 
"Lobo, Joaquim Murtinllo, Esteves 
Luiz Delfino. 

Aristides O §l'. R.odrig.ues Alves im
Junior e pugna algumas emendas offerecidas ao pro

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Prudente (lo Moraes,João Pedro, 
Thomaz Cruz, Souza Coelho,Coelho Rodrigues, 
Elyseu Martins, Rosa Junior, Coelho e Cam
pos. Monteiros de Barros, Edua.rdo Wanden
'kolk, Joaquim Felicio, Pinheiro Machàdo e 
Julio Frota; e 8em causa participada os Srs. 
Catunda, Ca1npos Salles, Aquilino dú Amaral, 
Pinheiro Guedes. U. do Amaral e Ramiro 
Barcellos. 

o Sá. 3" SEC;tETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

. . "Omcios : 

Do I o secretario da Camara dos DClputados. 
datado de 4 do corrente, remettendo a se
guinte proposição: 

N. 86 de 1893-0 Congresso Nacional re
solve; 

Art. 1. n Fica autorisado o g'Qverno a con
ced..-l' ao DI'. JO:le Antonio Pedreira de Maga· 
lhães Ca tro, lente c:.tthe 'mtico da Escola 
Naval, um anno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 
I Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 4 de setembro de 
1893 -Ja r70 L,lpes, pre8idente.·-Thoma.~ DeC
fino, servindo du I" sccrctal'io.-J "" da Silva 
Retumba. - A' comn1l8são de marinha e 
guerra. 

Do MíRisterio da Justiça e Negocios Inte
riores, datado de 2 do corrente, dlivolvendo, 
sanocionado, um dos autographos da reso
lução do Congresso Nacional, que concede a 

jecto em discussão, pronunciando um discurso. 

o Sr. A,rnerieo Lobo- Sr. presi
dente, sinto achar-me neste debate em de~ac
cordo com o illustrado representante do 
estado de S. Paulo, que precedeu-me na 
tribuna. 

Quanto ao art. 5°, emendar10 pelo honrado 
senador pelo Rio Grande do Norte, esteu com 
S. Ex. 

Ainda mais, quant,. á questão de lastro 
divirjo sómente sobre os meios. 

Sei tambem que não tenho nenhuma auto
ridade no assumpto. que a minha voz será 
talvez perdida i mas. cumpro um deve". 

A sessão legislativa, e o nosso mandato estão 
a terminar. 

Vejo no projecto que se discute um grande 
perigo para o Thesouro; vejo mesmo nelle 
um disperdicio das rendas publicas. 

Não tivemos tempo na sessão pas;;ada de 
tratar do assumpto, pois que a prorog'ação 
foi insutliciente. 

Hoje nos vem o mesmo assumpto, assumpto 
monumental. assumpto essencial, com a ra
pidez meteoriea! Quasi que não temos tempo 
de pensar nelle. 

Sr. presidente, peço licença ao h0nrado 
representante de S. Paulo para opporús suas 
consirlerações.outras de não menos gravidade, 
e desejo que S.Ex. me convença, o'que, cer
tamente. não será tarefa (limci!. 

Ha entre o~ bancos regiona 'S, um, que, 
conforme in larmações de S. Ex. não i nCOj'ren 
em commisso na perda e caducidade de ~eU8 
(lireitos-o da Bahia. 

Si isso é exacto, como disse S. Ex., com 
sua palavra anctorisada, segue-se que esse 
banco não está eomprehendido no pro
jecto. 

DO. Luiza Guilhermina de Campos e Anna O SR. RODRIGUES ALVES - Penso que ne-
. Juliade Campos a reversão da parte que cabia nhum delles incorre. 
a sua fallecida irmã Emilla Adelaide de Mi
randa Ribeiro na pen.,ão que repartidamente 
com as mesmas gosava em virtude do decreto 
n. 2830 de 22 de março de 1879.-Archive-se 
o autographo e communique-se á outra ca-

o SR. AMERICO LOBo-Portanto,não serve o 
exemplo do banco da Bahia para motivar a 
deliberação, que acho injusta, prejudicial e 
offensiva dos cofres do Thesouro. 

mara. Disse S. Ex. que, como o banco da Bahia, 
O SR. JoÃo NEIVA (servindo de 20 secre- os.?~tros tambem não incorreram em com-

tario) declara que não lla pareceres. ,ml:;~O. 

ORDEM DO DIA 

tentinúa em 3" discussão, com as emendas 
approvadas em 2" a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 55, de 1893, approvando 
com modificações o decreto n. 1167 de 17 
Je dezembro de 1892, que autorisou a fusão 
ao Blmco da Republica com o do Brazil. 

Mas pergunto, si não é lei o decreto de 
1891 que marcou dos bancos o prazo de dous 
annos para completarem suas emiS3ôes 1 

Com etreito, suppunha que esse decreto es
tabelecia apenas 11 perda. da metade ou dils 
sobra:; de seus direitos; mas, depois de ll,tver 
verificado, reconheci que elIe é claro, é pre
ciso, e commina a pena de caducidade, de 
commisso para toda a emissão. 
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Ha no decfoto de 7 dil dezembro dous para·-I Supponho que o1Ierllço~, unica medida 
gralJJus, Ulll que trp,ta, da lmhrog::ç:Io a,o comlJin;;~jlora, des'es bancos. 
Banc) da R6pnblica. dos privilegiou p<:)rdidos O !lecl'clt,) que S. Ex. citou. no art. 4" n. 3. 
e su),rogação fatal, legal, feita pela vontade obrigou-os quasi que violentament~-a de
do governo, bem ou mal intencionado, e já !luzirem uma porcentagem dos seus lucros 
approvada pela Camara, subrogaçã,) de onde brutos para reconstituirem o capital-é disto 
nasceram as idéas mais perniciosas para este que poderemos exoneraI-os. 
paiz~ como a questão de lastro, que o nobre Es<es bancos, além das despezas ordinarias, 
senador enunciou! além do fundo (le reserva, tinham ainda o 

E isto porque não· honve tempo para nada. fun r1.o de substituição; elles estavam condem
Porta,nto, se.íarnos caut;'losLls neste mo- nados a um trabalho impossivel, deviam 

melll o mesmo expirar peb imlJOs,:ibilidar1 e. 
Ol"l, si pelo decreto de 1801 todos os bancos Mas, subrogados como ficam os seus direi-

pel'lhm desde que não tivessem complftado tos e havere, no Banco da Rrpublica do Bra
sua pmissão, srms privil~gios, seus direitos, zil, elles ainda. pódem ter essa obrigaç o? 
l;ergunto: que direito teern epses bancos a Não, é um impossivel, é a manietação dos 
uma indemnisnção, como qner S. Ex., e como bancos, é a sua escravidão,é a sua destruição 
está no proj('cto ? porque não il pos~ivel deduzir tantas porcen-

Ora, esses bancos fizeram seu~ capitaes; tagens dos lucros bruto,: porque os seus, capi
este& c~1pita(,R representados em a':folices, fo- taes estão representados nas notas e essas 
ram substituidos pelas notas. notas já foram trocalins pOl' outros titulos; 

ELes tinLam obI'igação de convarter estas representam terras,represe. t.am outros direi-
notai. tos, outras acções; e elles nã) teem obrigação 

COlno, pois, se dizem hoje sem essa obriga- nenh.ma de re:,gatar semellJantes notas, 
ção 'i Não comprebendo. Como é que vamos conceder, como disse, 

O primeiro E'1Ieito da subrogaçlio do Banco ao banco da Bahia, que, conforme declarou 
do Vl'azil eI'<l livral' completa.mento os bancos se não entrou em commi5são, como vam'lS 
da responmbilidade de reconstit.uir e~tas dar jUl'OS si elles estão livres d.esse capital, 
nota ~. si o seu capital está libert) dessas obriga-

DI? sode quo eIlos nada perdem, estã.o livres ções? 
da c'Jnvers[:o. J • '. • O SIlo ROD:UGUE:S ALVES-Xote V. Ex. que 

Mf1s, pergUiho: que dlrelto tcem aos Jll- E'llps não t:omplc,t;tram ,), emissão por culpa 
ros ? . _ , _ , _ ,ldles, mas pcrquo o governo creou erubara-

Of'Juros lU",) e~am smao uma condwao pas- ços ao augrncnto na circulação. 
sagura, acceSS(lrw,. . . 

Si o princ:pal pn~sou a não subsistir, como O ~R .. AJII,ERICO LOBO - SI e essa _8 
com :Jrehendcr que subsista. o accessorio 1 questao, ~l fOl fior culpa do .governo,. então. 

E (18 que f'lrma são est0s juros 1 nenhum lllcorreu e!ll comlmsso, contmuem 
L-ndo ho)(-\ o relatorio do Sr. Ruy Barboea, esoes bancos como sao ... 

not( 1 que elle dizia, que os juros deviam du- O SR. RODRIGUES ALVEs-De accordo. 
rar;ómemente ;;ei3 a.nHOS. No decreto de ja
neíI) assim se determina. 

N) 1" prazo ha.via uma reducç,ão de 2 %, e 
noslUtr.is urW', rerlucçú.o graumü. 

D,' ~0rte qlE' no fim üe seis annos conside
rav:! S. Ex, QHe o Estn,c1o lucraria com t,1.l 
plano, !wm corno a .. J fim de 50 sobre a impor
tanda d,t8 apolices. 

Mas os l"Jancos, tendo sido investidos da 
facddade de emittir papel sobre apolices, 
renunciaram a esse henellcin, não podem, pois, 
ter direito a juros em absoluto. 

Mas, si. e . .;ses juros eram apenas de seis 
annos, si. tfll'lTlÍna"lam. e si ;tS a.poUcas não 
<\ão mais dos bancos pelo decl>eto e pela pro
posta, e sim do banco quo succedeu aos pri
me.ros, a qlle titulo veem es~e9jllros? 

Disse S. Ex.: « Elles são sacri.ficados ». Mas 
tiveram eS:'i(\,s emissões, esses privileg'ios, mas 
esses privilegias ~[;o ainda consequencia dos 
Outl> os. 

O SR. AMERICO LOBO .. , e lhes demos pro
tecção, os libertemos dessas pêas, gosem desses 
fa vores, mas de que torma? 

O governo, em nome rla uniformidade do 
eredito e da circulação, fez com que o Banco 
dI\, Republica ~e tornasse o unico; para isto 
se obrigou o paiz a todos os sacrificios possí
veis, aindl\, mesmo o de paga.r juros para com
pleta.r um;1 garantia, pagar juros quando elle 
é credor; m<lS para que fim ? Para unificar a 
moeda. Ora, VV. EEx. querem tirar deste 
systema da unillcação da moeda um proveito, 
isto é, querem obter juros, mas n5.o. Si o 
governo dá juros, que reduzirá aos poucos até 
completar a garantia, é para manter o cre
dito publico em primeiro Jogar, em segundo 
p'Jra unificar a moef'a e e~ta não póde ser 
beneficiada. 

O juro é contradictorio com a garantia, é 
tirado da garantia; então a garantia é uma 
cousa incerta. Uma de duas: si é necessaria. 
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a garantia, faça-se quanto antes; si não é ne
cessaria, para que oppor semelhante obsta
CUIO ~ 

Entretanto o illustre autor da emenda ainda 
amplificou o que veio da Camara dos Depu· 
tados, contradictorio. sim, e disse que ha até 
a possibilidade de uma indemnisação até 
metade dos lastros. 

Que doação é esta que se quer fazer a esses 
bancos-até metade dos lastros? Pois, si a 
metade dos lastros está representada em no
tas e as notas forão trocadas, como se vae 
doai-a, embora () nobl'e .,enador tente limitar 
o valor dessa indemnisação ? 

A casa é testemunha ue que as indemnisa
ções contra o Thesouro são innumeras. 

Depois o governo não tem força para re
sistir aos pedidos. 

_ .. -Ainda ha pouco se maBdou pagar 14 vezes 
mais por um pedaço de terra no Rio Grande 
do Sul. 

Vejam VV,Exs. a que caminho levam este 
pobre Thesouro, si mantiverem esse direito de 
ií1emnisação. 

Preste historia a das indemnisações no 
Brazil! Parece que o governo é fraco ou que 
todos "ão contra o governo, e que não ha um 
deíensor do Thesouro. 

Uma de duas: ou a indemnisação existe de 
direito, ou não existe; si ella exis,;e. não é 
preciso que a lei co nc(>da , os bancos que a 
pleteíem. Mas terem elles a sua circulação, 
a. sua emissão, a gosarem até aqui, ha já 
dous annos, está quasi acabado o terceiro; 
elles que já não tinham mais direito sinão a 
um jaro decrescente com ta da essa responsa
bilidade; elles que estão libertos de tanta re
sponsabilidade, aínda exigirem do governo? 
Então deveriam exigir do Banco da Repu
blica e não do governo, porque foi o banco 
quem recebeu os favores; esta lei é um com
pendio, um monte de favores feito a esse 
banco. E como se quer obrigar o Thesouro a 
indemnisação ? E' justamente o caso de pagar 
o hollandez o mal que não fez, applicado ás 
fiRanças. Pobre governo do Brazil, sempre 
victima de explo,'ações e de rei vindicações, 
mais ou menos legitimas! 

Sei que o meu illustl"e amigo ttlm sobre isto 
convicções sinceras, e por isso vê a questão 
só por um lad(), mas permitta S. Ex, que do 
outro lado se destaq lIe uma voz que brade 
pelos interesses do Thesouro. 

Não vamos lançai-o nesse despenhadeiro 
hort'ivel, em que as aS'lOciações pedem di
nhelro, constantemente dinheiro, como se es
tivessemos reduzi,los ao tempo em que o 
povo só vivia com jogos e esmolas pa'nem et 
circenses: não, não façamos no mundo finan
ceira uma reproducção de semelhante acto. 
~or isso, Sr. presidente, peço a V. Ex. li

eeuça. llara. entre as emendas que otrereço, 

maw"ar uma de accordo com o illustre sena
dor pelo Rio Grande r10 Norte 

O Ilustre senador por S. Paulo disse que 
não se podia converter o lastro de ouro em 
apolices; mas porque não? Do que se trata 
então? Bem razão tinha·o illustre senador 
pelo Rio Grande do Norte quando objectava 
que o Banco da Republica do Brazil só teria 
direito á emissão do duplo do lastro de ouro 
depois de ser convertido em moeda. 

Apresentarei, SI' presidente, outras emen
das, em uma das quaes manifesto ·me d" ac
côrdo com o honrado senador pelo Rio Grande 
do Norte. Aproveito, porém, o ensejo para 
sollicitar do Senado to 'a sua attenção para 
este delicado assumpto e para as Singelas 
objecções que acabo de offerecer á sua consi
deração. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão, as seguintes 

Emendas 

Substitua-se pelo seguinte o art. 6° : 

O lastro dos bancos emissores que consistir 
em ouro, ou em apolices cread~s pelo decreto 
n. 823 A, de 6 ,.le outubro de 1890, será con
vertido em apolic"s de 50 libras sterlinas cada 
uma, que vencerão o juro de 4 % ao anno, 
pftgos em ouro semestralmente para a con
versão das a polices do citado decreto n. 823 A 
regulará o preço pelo qual foram eIlas offe
recidas e aceitas para a constituição dos 
lastros. 

Pelo mesmo valor o governo converterá 
nas d I novo typo as demais apolices creadas 
pelo decreto n. 823 li, que adquirir, para o 
que fica autorisado. 

Accl'escente-se ao primeiro periodo do 
art. 8°- e cessanio logo que for coberta essa 
differença. 

Substitua-se pelo seguinte o segundo pe
rlodo : 

O governo terá a faculdade de ordenar o 
resgate das notas em circulação, quer pelo 
fundo de garantia, quer pelo lastro das apo
lices, medClante aviso dado ao Banco da Repu
blica do Brazil COIll antecedencia de seis 
meze~. 

Os bancos que incorrerem na perda de di
reitos e privilegias de emissão, traBsferidas 
ao Banco da Republica do Brazil, fica.m des
obrigados rlo onus que lhes impoz o art. 4°, 
n. 3 do decreto n. 165 de 17 de janeiro de 
1890. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1893.
Americo Lobo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussão. 
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Procede-se á votação com o seguinte resul
tado: 

E' approvada a emenda, adoptada em 2' 
discussão, snbstituindo o art. 2". 

E' rejeitada a emenr'a, adoptada em 2' dis
cussão, supprimindo o art. 5°. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Americo Lobo 
substituindo o art. 6°. 

E' approvada a emenda adoptada em 2"dis
cussão, substituindo o referido art. 60, salvo 
asub-emenda do Sr. Cunha Junior. 

Fica empata"a a votação da sub-emenda do 
Sr. Cunha Junior. 

Na fórma do regimento a votação da sub
emenda será repetida na sessão seguinte. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Americo Lobo 
ao art. 8°_ 

E' approvada a emenda adoptada em 2" dis
cussão, ao referido art. 8°. 

São successivamente approvadas as emen
das adoptadas em 2° discussão aos arts. 10, II 
e 12. 

São rejeitado~ os additivos oft'erecidos pelos 
Srs. Americo Lobo, Virgilio Damasio, Manoel 
Barata, Gaspar Drumond e Santos Andrade. 

A proposição fica sobre a mesa, afim de re
petir-se na sessão seguinte a votação empa
tada da sub-emenda do Sr. Cunha Junior: 

Segue-se em ::la d scussão, e é sem debate 
approvada e adoptada para ser remettida á 
sancção presidencial a proposição da Camara 
dos Deputados, n. í9, de 1893, concedendo, 
desde já, amnistia aos implicados directa ou 
indirectamente nos movimentos de 2 de março 
deste anno, no estado do Maranhão; 

Segue-se em 2' discussão, com o parecer das 
com missões de constituição e poderese de .1us
t'ça e legisLação, e é sem deb"te approvada e 
adoptada para passar a 3a discussão, a propo
siçáo da Camara dos Deputados n. 80, de 
1893, concedeudo amnistia, desde já, aos im
plicados que directa ou indirectamente toma
ram parte no movimento que teve logar em 
dezembro do anno passado. na comarca de 
Catalão, no estado de Goyaz. 

O SR. ALMEIDA BARRETO (pela ordem.) re
quer dispensa de intersticio para a 3.1 dis
cussão da proposiçã~. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 
Segue.~e em 3" discussão a proposição da 

Camara dos Deputados, n. 69, de 1893, pro
vendo sobre o alistamento eleitoral, incompa
tibilidade e outI'as medidas attinenteB ás elei
ções federaes. 

Veem à mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

Restabeleça-se o art. 3° da proposição da 
Gamara.- Gaspar Drumond.- JoãoBarbalho. 

A 2" parte do art. 4°, a começar na pala
vra :-devendo, etc .-, rUga-se :- ficando re
duzido a vint~ o prazo marcado no art. 44, 
da lei n 35 de 26 de janeiro de 1892, e a dez 
o do § 2°, do mesmo artigo.- Amaro Caval
canti.- Jose Bernardo.- Oru:o.- Joaquim 
Sarmento. - João Cordeiro. 

Ao art. 4.°_ Em vez de 60 dias, diga-se: 
- 30 dias. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1893.
Cunha Junior. 

A eleição ordinaria para deputados e sena
dores ~e procederá em toda a Republica no 
dia 30 de novembro do ultimo anno da legis
latura. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1893.
João Neiva. 

o Sr. Gil Goulart tem o proposito 
de restabeleeer a emenda que oifereccll. flm 
2· discussão e que viu cahir apenas por um 
voto. Nessa emenda propunha a eliminal,:ão 
,lO primeiro periodo do art. 5° e das primeiras 
pa!avrns do segundo periodo. O objectivo 
della 8 fazer com que prevaleça a lei actual
mente em vigor, que manda proceder-se ás 
qualificações para a eleic;ão federal de tres em 
tres annos, isto é, no ultimo anno do triennio 
ou no anterior áquelle em que se deve etfe· 
ctuar eS6as eleições. Pelo projecto vindo da 
Camara, qualificações ou revisões eleitoraes 
deverão ser feitas annualmente, mas o Se
nado comprehende que não ha necessidade de 
fazer-se c~se trabalho annualmente, mor
mente consideran"o-se que as eleições federaes 
só se fazem de tres em tres :tnnos. 

O SR. LAPER - E as vagas ~ 
O Si{. GIL GOULART- As vagas são um facto 

accidental que só dirão respeito a certos dis
trictos em rleterminados estados. Ora, l'aierá 
a penu, por causa de uma vaga que se possa 
dar, proceder-se a essa revisão todos os 
annos r 

O SR. LAPER-O direito eleitoral nada vale 1 
O SR. GIL GOULART - Mas o nobre senador 

sabe que uma eltição agita o paiz inteiro, e 
às vezes da Ioga!' a confiictos renhidos. Não 
se deve exigir todos os annos um trabalho 
difticil e penoso, que é feito gratuitamente só 
por causa da possibilidade de uma vaga. em 
um ou outro districto. 

A q ualiflcaçãu é um trabalho preparatorio 
da eleição e que deve correr paI'allelamente 
com eUa. A eleição é triennal e a lei actual 
fbi prudente e sábia quando determinou que 
a qualificação ou a revisão $e fizesse exacta
mente no anno que precedesse a eleição. Con· 
seguiJltemente, pela regra gelai, cidadãos 
aptos para votarem serão qualificados oppor
tunamente, nas vesperas de se da.rem as elei
ções. 
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A razão que tem o orador para apresentar 
esta, emenda é simplesmente esta que ex
pendeu. 

Conhecedor do interior do paiz, sabendo 
quanto custa fa.zcr vingar um processo elei
toral, sabendo que no momento actual ainda 
ha municipios e comarcas onde não foi possi
vel fazer a primeira qualificação relativa ao 
triennio em que nos achamos, está con vencido 
de que esta revisão annual só terá o meri to de 
dar incommodo, só servirá para baralhar na 
Republica o processo eleitoral, visto que nflo 
se poderá facilmente enc(.ni.rar cirla,lâos que 
se preitem á profissão de politieo e que sejam 
bastante serim" lJa,tcmte desoc:cupados, bas
tante abnegados para tor10s os annos se pres
tarem, rlurante muitos dias, a fazer qualifi
cações e ainda depois deslocarem-se do lugar 
em que se realisam as qualificações, pa.ra 

. irem fazer parte (las .iunctas l'eviwras que 
funccionarem fôra da séde de sua residencia e 
ahi ficarem por muito tempo. 

Por consequencia, um serviço nessas con
dições não será de vantagem pal'a o proce'i:'o 
eleitoral,\porque poucos serão os que se re
signarão a trabalhoil que offerecQm tão pOUi:a 
commodidarle. 

Com certesa só poderão desf>mpenhar e3sa 
funcção ele membro de juncta qualifiradora, 
os cidadãos que não tenham em que se oceu
par ou pessoas que não tenham inum.sse al
gum a zelar ou individuos que vivam fazendo 
politicagem no interior do paiz. 

A emewla ahi fica entregue á apreciação do 
Senado. 

Os que entenderem que é facil o processo 
da revisão eleitoral todos os annos, c1rOCE-SSO 
moroso, cheio de recursos; os que entenderem 
que se pó(le expor o paiz inteiro a esse aba.lo 
de qualificaçõf\s preparatorias de eleições que 
se devem dar de tres em tres annos, accei
tarão a di'\po~ição {10 projecto que veio da 
Camara rlos Deputados e recusarão aemenda. 

O pensamento do orador ~stá consignado e 
justificado. (Muito bem.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e po~ta con
junctamente em discussão, a seguinte 

Emenda 

Su pprima-se o I" l;eriodo do art. 5° e as pa
lavras:- Paragrapho unic:o do 2° periodo.
Gil Goularf. 

o Sr. Generoso Marque!!!l pensa 
que nada é mais justo e equitativo ,lo que o 
voto do Senado em 2' discu8são a. fa~or r1e 
sua emenda, que foi apoiada e sustentada por 
to!los os oradores que tomaram parte no de
bate. O projecto, no seu art. 1°, trata de re
validar ou legalisar um a.listamento contra· 

rio á lei por não ter sit10 Jeito no perio 10 de
terminado POI' eU,l. 

Trata-:;'?, por meio da emenda, de g:lrantir 
o dIrei to de voto a indi \ ; ri uns" ue na v(~rda,l e 
o teem em face da lPgislaçã'J vigente (art _ 1° 
da lei elEitoml) e que por um abuso es,:anda
loso das juntas q ualificadoras fo',"am exclui dos, 
a titulo de muüança de domicilio_ 

Pois bem, si :;e vae assim revalidar ou le
galisar alistamentos feitos contra a expressa 
dispo,;ição da lei, sómentc porque rão se 
cuidou da l'evisão da qualificJGão der ero do 
periodo leg,\1, e('mu deix[!l'-,;C de aec. ltar o 
voto IL~ eieitore~ alistados l'í1l qnalií!caçues 
anteriores ? 

O direito de excluir por mudança de domi
cilio não importa o direito de privaI' fio voto 
o eleitor: não, elle foi estlLb~lecido simples
mente no intuito de tornar mais commo'10 o 
aCcesso á urna, porque o eleitor que ;ivesse 
mudado de domicilio elitficilmente poderia ir 
exercer o seu direito no logar onde anl;erior
mente tivesse sido alistado. 

As j unbs,porém. abu°;3.ram des,;a fwuld?de 
dpcretadét a favor do direito do voto e não 
contra elIe, eliminando em mas~a todo~ aquel
les indivi,luo,s que não commungavam com os 
da, sua parcialidade. 

Seria o Senado julgar com dous pe~os e duas 
medidas, si por motivos de conveniencia de 
compadreice, acceitando a disposição du art. 10 
do projecto, rejeitasse a emE!uda do orador; 
mas o Senado com toda a equidade e .iustiça 
aPP,'ovo'U-a em 2' discussão e approval-a-ha 
certamente em terceira-

Não uóde o orador dAixar de adduzir al
gumas 'outras considerações, bem a seu pezar, 
contra a cmenda do honrado s('nad Ir pAIo 
Espirito Santo, com quem aliás tem estado 
quasi sempre de accordo nesta materia. Oppõe
se i1 emenda. porque ella pretende m:lllter os 
alistamentos triennaes contra a bem lembrada 
disposição do projecto que restabeleceu os 
alistamentos armuaes da lE'i dA 26 de janeiro. 

Desde 1846 até 1875, em todo o tpmpo da 
eleição indirecta no imperio, as qualificações 
eram feitas por juntas parochiaes e conselhos 
Illunicipaes de recurso, ,mnualmente : nunca 
li ouve falta de pessoal para o funcciona
mentos de taes juntas_ 

O argumento 'do honrüdo ~enador não pro
cede. portanto, quanto á difficuldade da for
mação das juntas. Pela lei denominada do 
terço, no ministerio João Alfredo, estabeleceu
se o alistamento com intervallo de dous annos, 
mas a lei de 9 de janeiro de 1881 restabe
leceu os alistamentos allnuaes, que provaram 
muilo bem. 

Contra as razões de commodidade apresen
tadas pelo honrado senador, militam altas 
razões de conveniencia publica e que dízem 
respeito aos direitos de cidadãos que adquiri-



SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1893 247 

rem em condições de ser alistados. Qllantos 
individuos não completam a idade para o 
exercicio do direito do voto de um anno para 
tutl'O? Quantos pela nrltuI'ulisaçuo não se 
h:.tloiJitam igualmente de um anuo para ou
tI'd 1 Quantos (~OS que não estavam dispostos 
a exeI'cer o direito se (lispoem durante esse 
intervallo? To lOS estf:'s iudi viduos hão de es
perar que finde o triennio para requerer o 
registro do seu nome ~ Demais, quantas va
gas não se dão durante os triennios, durante 
a~ legislaturas? 

!-Ia ainda uma razão ponderosa contra a 
ll,(lopção da emenda: é que ,pela disposiçflo do 
paragrapho unico (10 art. 5° da proposição, e 
a,'missivel o recurso para a decretação da 
nullidade (!os alistamentos illegaes. 

Tendo havido no actual alistamento ex
dusões em massa em muit@s municipios. o 
que aconteceria é flue, em vista da disposição 
da emenda, as juntas, que são sempre partes 
interessadas e que serão mais ou menos as 
mesmas no proximo triennio, tratariam devi
ciar o alistamento, de modo que não pudesse 
deixar de ser annullado e assim, até o ultimo 
anno da legislatura, não seriam corrigidos 
os vicios daquelle alistamento_ 

Na qualificação annual é isto mais facil: 
ahi. não estando a eleição tão '[)roxima e os 
cabalistB,s eleitoraes não tendo interesse im
mediato na annullação, os intercst-ados em se 
fazerem alistar dispoem de mais tempo para 
a fiscalisação, uma vez que, em logar de um 
anno, teem tres para essa fiscalisação. 

Termina o orador justificando uma emenda 
suppressiva da parte do § 2' de sua primeira 
emen,la que se refere ao art. 2t da lei 
deitoral - estendendo a medida aos eleitores 
analphabetos da lei de 9 de janeiro. (Muito 
bem.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada. e posta conjun
ctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

No final do additivo ao art. 1°, approvado 
em 2" discussão, supprima-se a referencia 
ao art. 22 da lei n. 35 de 1892. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1893.
Generoso Marques. 

o Sr. Laper volta, quasi que nos 
mesmos termos. á questão que aqui foi deba
tida e elucidada na 2" discussão- o processo 
de qualificação eleitoral O lwnrado senador 
pelu E8pirito Santo repetiu os argumentos 
quP já havia apresentado no clentido de jllSti
fiear a sua emenda suppressiva da disposição 
que e~tabdece o alislamento annua!. 

O orador respondeu a S. Ex. e lembra-se 
de que serviu de base àO que disse o facto 

revoltante de, uma vez supprimidos das qua
lificações, ficarem os eleitores sem recursos 
para fazer Vingar os seus direitos, em 
vista do alistamento triennal. 

O direito de um vale tanto como o direito 
de 10 ou de 30. 

Si o Senado, porém, entenrler o contrario, 
si algum collega avançar o contrario, o ora
dor retirar-se-lla da discussão e votará pela 
emenda. 

Mas, não; deante do principio logico de que 
o direito não respeitado sempre se póde fazer 
vingar em uma occlsião como esta, o Senado 
não deve acceitar aquella emenda. 

O facto de se darem poucas vagas durante 
o triennio nada importa tambem, porque o 
dil'cito do eleitorado é sempre o direito da 
opinião. 

Pergunta mesmo o orador: e no caso de 
uma eleição para Presidente da Republica, 
que não se fa,z sé aqui ou alli, mas em todo o 
paiz? 

Não servirá para que se possa renovar a 
qualificação, podendo essa renovação até al
terar o resultado? Certamente! 

Defendendo ainda a emenda do honrado 
senador pelo Paraná, o orarIor termina de
clarando esperar que na 3' discussão o voto 
do Senado ~t'.ia o mesmo da 2'. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-' 
se a discussão. 

Indo proceder-se á votaçi'í,o, verifica-se não 
haver mais numero para del1berar, pelo que 
faz-se a cllamada doí' Srs. senadores que com
pareceram á sessão (41) e deixam de respon
der os Srs. Francisco Machado, Virgílio Da
masio e Saldanha Marinho, que ~e retiraram 
por incommodados; e os Srs. Cunha Junior, 
Oliveira Galvão, Messias de Gusmão, Ruy 
Barbosa, Christiano Ottoni, Americo Lobo, 
Paranhos e Joaquim Murtinho, que se reti
raram sem communicação. 

A votação fica adiada por falta de numero 
legal. 

Segue·se em 3" rliscussão, a qual encerra-se 
sem ,lebate, adiando-se a votação por falta de 
numero legal, a proposição da Camara dos 
Deputados n. 65, de 18~3, autorisando o go
verno a empregar os officiaes e praças do 
exercito no estudo e construcçã.o da Estrada 
de Ferro de Catalão a Cuyabá, passando por 
Goyaz. 

Segue-se em 2' discussão. a qual encerra-se 
sem debate, acliando-se a votação 'Por falta de 
numero legal. o pro.iecto do Senarlo, n. 36, de 
1893, dispondo sobre () motlo por que <levem 
ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres 
da União, os funccionarios anosentatlos. 

Segue-se em l' discussão, -a qual encerra-se 
sem debate, adialldo-se a. votação por falta. 
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de numero lega I, o projecto ('0 Senado, n. 43, 
de 1893. d,srone'o i'Olre os magh'1J'ar'os em 
(1isponiLilidadf, na fórma do al t. 6" da8 dis
posições tran:,itorias da Constituição. 

o Sr. Presidente diz qu.e, a::han
do-se reruzido a menos de 1/3 o numero de 
senadores presentes, vae levantar a sessão, 
e designa para a ordem do dia da sessão se
guinte: 

Desempate da votação da sub-menda á 
emenda substituindo o art. 6° da proposição 
da Camara dos Df putados, n. 55 r.e 189:3, 
approvando com me dlflcaçe-lfs o decreto n. II67 
de 17 ce d~zemhro de 1892, que autorisou a 
fusão do Banco da Republica com o do 
Brazil ; 

Votação em 3° discussão da proposição da 
me,ma Camara, n. 69, de 1893, provendo 
sobre o alistamrnto eleitoral, incompatibi
dade e outras medi(las attinentes ás eleições 
federaes ; 

Votação em 3a dita da proposição da mesma 
Camara, n. 65, de 1893, autorisando o go
verno a empregar os üfficiaes e praças do 
exercito no estudo e constl'ucção da Estrara 
de Frrro de Catalão ri Cuyabá, passando por 
Goyaz; 

Votação em 2' dita do projecto do Senado 
n. 36, de 1893, dispondo sobre (' modo por qu~ 
devem ser pag~s de seus VEncimentos, pelos 
eotres da Dnmo, os funcclOnarios aposen
tad('s . 
Vot~ção em I a dita do proircto do Se

nado, n. 43 de 1893. dis]'Jondo sobre os ma
gistrados em dh:ponibilidb ce. na fórma do 
art. 6° das disposições transitorias da Consti
tuição ; 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 80, de 1893, concedendo amnis
~ia,. desele já, aos implicados que, dirEcta ou 
mdll'ectamente,tomaram parte no movimento 
que teve lagar em rezembro do anno pa~sado 
na comarca do Catalão, no estado de Goyaz . 

2" discus,ão da pl'opOt'ição d.· mesma (a~ 
mara, n. 9;,'. fixando o sub"idio dos senadores 
e deputado~ na prf1xima ruiu r'a legislatur" . 

2' discussão da pl'opo~ição da me~ma Ca~ 
mara, regulando o numero e vencimento dos 
emprEgados das rEpartições c.e saude do~ 
portos; 

3a discussão da propasição da mesma Ca
mara, n. 19, de 1893, que manda contar para 
a jubilação do ex-professor da Escola Naval 
José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo em 
que serviu no exercito até ao posto de tenente 
em que foi reformado; , 

3" discussão da propcsição da mesma Ca
mara, ~. 28, ele 1893, concec'enr'o pemão a 
D. Marwnna Cecilia MeirelIes da FunsPcil 
viuva do marechal Manoel Deodoro da Fon: 
seca. ; 

3' e1it~ da prnposiqiIo da mesma Camara, 
n: 37, Cf' 1893, contedendo urna pensão á 
V1Uva e filh,·s do deSEmbargador Caetano Es
tdlita Cavalc~nte Pessoa; 

2" dita das pr,'p08içõe::; da mesma Camara : 
N. ?2, d~ I 8~!3, declarando que a reforma 

do brlgadelro graduado Joaquim Antonio Xa
virr do Valle .'erá no posto de general de 
brigada efTectivo, com as vantagens do de
creto n. 18, de I7 de outubro (1,e 1891 ; 

N. 54. de 1893. estendendo a todos os ofil.
ciaps do eXe'rcito retbrmadns, de accordo com 
o !'.ecreton. 1!)3 A,de 1890, as disposiçôesdo 
decreto legislatiyo n 18 de 1891 . 

N. 56, de 1893, concedendo ~ma pensão 
menRal de IOfJ!1; a D. Claudina TeIles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes; 

.N. 37, ~e 1893, concedendo pensão a D. 
Ri'ta Redrlgurs da Fonseca Hermes, viuva 
do manchaI Hermes Ernesto da Fonseca. 

Discu,são unica da proposição n. 49, de 
1893, da Camara dos Deputados subtitutiva 
do projecto do Sena(lo, n. 2 de ' 1892, deter
minando que a reforma concedida por de
creto de 17 de março de 1891, ao general de 
briga" a Fredrrico Christ,ümo Buys, será no 
po~to dr genE ral de di vi,ão . 

2,' discussão da Pl'oposido da mesma Ca
mara. n. 72, de 18\)3, ant, risando o governo 
a concedI r um anJlo de l.cl·nça, com ordena-' 
do, a Francisco Pnulino de Figueiredo, 2" 
escriptur~rlo da extincta Thesour-aria de Fa
zpnda da Parahyl a do Norte, addido á alfan
dega do mesmo estado; 

I' di~a co prpjecto do Senado, n. 45, de 
1893, dlspondo que os propI"Íps nacionaes, que 
actualmente não estiverem occupados por 
quaeEquer repartições federa(ões, serão entre
g ues, no prazo de 60 dlas de promulgação 
de~ta lei, aos governos dos e8tadoti, como pro
prll:'dar.e que deUes ficarão sendo' 

:.!', dita do projecto do Sl:'nado: n. 44, de 
1893, autmitando o governo a. concfder um 
anno de licença. C(lm venciml'DTos, a José 
Herza de Guimalães, 3" rscriplDrario da ex
lincta thl:'sour<lrÍ<1 de faze'nda de S. Paulo 
add do à Altandega co Pinuhy ; , 

2· dita das prlJpos\l,e~ da Camara dos De
putados: 

N. 46, de 1893, mandanrlo vigorar, para os 
devidos e:lfeitos, o decreto de 16 de janeiro de 
1890, que aposentou, com ordenado por in
teiro, o bacharel Antonio Ferff\Íra dos Santos 
Caminha, no logar de secretario de policia do 
e~tado do Rio de Janeiro; 

N, 5.3, de 1893, d.pterminando que a prusão 
concedlda a r J. Mar13 A llgu~ta Ferreira Souza 
vi uva do Lrigadeiro Antunio TiLurcio Fer: 
reira de Souza, sera paga desde a data. do 
fallecimento de seu marido; 
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N. 70. de 1893, relevando á viuva do caPi-l em nome do Sr. Vice-Presidente da Repub1ica, 
tão Fernan"o Carlos "e Menf>zes, 2' ofticial da um dos autographos da resolução do Con
Contadoria Geral da Guprra. D. Idalina Alicp grel'so Nacional. q ne proroga a actual sessão 
de Menezes, a--quantia de I :500$ que ~eu fina- legif'Ll1 iva até 15 do corrente mez, e commu
do marido recebeu da Fazenda l'Iacional, a nic:lndo que a referid:l resolução foi conver
titulo de adeantlJ.mento. tida no decreto n. 169 daquella data.- Ar-

chive-se o autographo e com munique-se á 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e 55 miuutos outra camara_ 

da tarde. Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte-

99' SEssão em 6 de Bftem bro de 1893 
Presidencia do 8r. Gil Goulart 

(2° s,!cretario) 

SUMMA RIO - Chamn~" - Leitura da acta - EXPE
DIENTE - Tleclaraçâo do Sr. pres.identc - Discur8o~ 
dos i-<rs. Coelho Rodrigues e Catunda - Observações 
do Sr. presidente. 

Ao meio dia comparece 34 Srs. sena
dores, a saber: Gil Goulart, Antonio Baena, 
Domingos Vicente, Francisco Machado, 
Joaquim Sarmento, Manoel Barata, Cunha, 
Junior, Gomensoro, Cruz, Coelho Rodrigues. 
Cq.tullda, João Cordeiro, José Bf>rnarrlo, Oli
veira Galvão, Amaro Cavalcal\ti, Almeida 
Barreto, João Neiva, Firmino da SilvEira, 
Joaquim Pernambuco, Gaspar Drummond, 
~'e~sias de Gusmão, AristidEs Lobo, Saldllnha 
Marinbo, Joaquim Felicio, C. Ottoni, Ro
drigues Alve8, Joaquim de Souza, Silva 
Canedo. Paranhos, U. do Amaral, Santos 
Andr!ldf', Generoso Marques, Esteves Junior e 
Luiz Delfino. 

A bre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
81'S. Nina Ribeiro, Elyseu Martins, Q. Bo
cayuva, Laper, Joaquim Murtinho, Virgílio 
Damasio, Braz Carneiro, Americo Lobo, Aqui
lino do Amaral, João Barbalho e Manoel Vi
ctorino. 

Deixam de comparecer com causa p:1rtici
paria os t,rs. Prudentt) de Moraes,João Pedro, 
Tb,'maz Cruz, Sonza Coelho, Cr elho e Campo" 
Monteiro de 8.,rros, E. Wandenkolk PI
nlJeiro Machado e Julio Frota; e sem ~aw:a 
participada os Srs. Rosa Junior, Ruy Bar
bosa, Campos Salles, Pinheiro Guedes, Rau
lino Horn e Ramiro Barcellos. 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OfHeios: 
. Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte

, rlOres, datado de 31 do mez findo,restituindo, 
SBNADO 32 - v. IV 

riores, datado de 4 do corrente mez, commu
nicaudo, em nome 0.0 Sr. Vice-Presidente da 
Rppublica, que naquella data, de accordo com 
o disposto no art. 37 § l° da Constituição Fe
deral, devolveu á Camara dos Deputados o 
autographo 0.0 decreto do Congresso Nacional 
que esta belece providencias acerca da eleição 
do Presidente e do Vice-Presidente da Repu
blica, ao qual negou sancção pelos motivos 
indicados na exposição que o acompanhou.
Inteirado. 

Outro do mrsmo ministerio e datado de 5 
do corrente, transmittindo. para ser to
mada na consideração que merecer, copia do 
officio em que o commandente 8uperior da 
guarda nacional de"ta capital pPde que seja 
incluida no orçamento para 1894 a tabeIla 
junta da despeza com o pessoal e material do 
respectivo com mando superior.- A' commis
são de finanças. 

Outro do Ministerio da Guerra, datado de 5 
do corrente, restituindo, de ordem do 
Sl'. Vicp-Presidente da Republica, um dos 
autographos da resolução do Congresso Na
clOnal deelarando que a graduação do posto 
de tenente-coronel, conferida por decreto de 4 
de novembro de 1891 ao major de infantaria 
Braz Abrantps, hoje tenente-coronel eífectivo, 
deve ser con~iderada de 21 de março do mes
mo anno.-Archive-se o autograpbo e com
munique-se á outra camara. 

OUlro do governador do estado do Piauhy, 
datado de 2 do mez findo, transrnittindo um 
exemplar impresso da coIlecção das leis da
qUI lIe pstarJo, promulgadas nos annos de 
1891 e 1892.-Archive-~e e agradeça-se. • 

Ontro do Centro Artístico. congratulando
se com as corporações populares pela proxima 
c, ,mm, moração pu bli. a da data de 7 de se
tembro, em que se Ce7 independent.e o Brazil 
e communicando-lbes que tomará parte nas 
demonstrações civicas do glorio,o dia, indo 
depôr uma coroa aos pés da esta tua de José 
Bonifacio de Andrada e Silva.- Inteirado. 

O SR. PRESIDENTE-A mesa, por informa
ções verbaes do chefe do Poder Executivo, 
está informada de que a ordem publica se 
acha alterada de~de a madrugada do dia de 
h, je, em consequencia de ~e achar revoltada 
parte da armada, em manifesta ho,tilidade ao 
governo, e que essa manife"tayão mais ou 
menos teve alguma repercussão na. cida.de, 

'J 
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por isso que, na Estrada àe Ferro Central, 
um nueleo de desordeiros impediu seu func
cionamemo regular, sendo preciso que inter
viesse a jiJl'ça publica, para poder obviar pro
nunciamentos maiores (lue ~e pode", dar em 
relação a esse e outros serviços publicos_ 

Esta cOlnmunicação está mais ou menos no 
conhecimento dos nobres senadores, e, tra
tando-se de factos da maior gravidade, pensa 
a mesa que o Senado não pórle funccionar 
normalmente. 

(Apo:a(lJs e n<7o apoiados). 
E' preciso tomar qualflller deliberação sobre 

este assnmpto com inteira lilJerdade, com 
verdadeira indtpenclencia, e para que o 110s~a 
fazer, proponho, de accordo COIlI o art. 75 elo 
nosso regimento, que nos constituamos em 
sessão s:'CI'eta para ahi tomarmos as medidas 
que forem mais convenientes_ 

Os no bl'es senadores nesta sessão elucidarão 
-o"àssumpto com ceHa amplitude, que certa

mente não póde ser desenvolvida nesta sessão 
publica. (!\poiados). 

Minha proposta está submettida á apre
ciação do Senado e ouvirei sobre ella o pa
recer dos nobres senadores. 

VOZES-Votos. 

O Sr. Coelho Rodrigues
Pedi a palavra pela orr1 em ; n;-IO é ainda para 
tratar da proposta de V. Ex ; é 8ómente para 
saber por que canaes chegaram as informa
ções a que V. Ex. acaba de referir-se. 

Si existe alguma cousa por escripto, 
peço a V. Ex. o favor de fornecer-me a lei
tura, ainda que o papel spja reservado, por
que não farei neste ca~o uso delle. 

Si, porém, não existe, me parece de bom 
conselho sobre informaçõps verbaes não to
marmos uma deliberação tão grave. 

O SR. JOÃo CORDEUW -Mais grave é o mo
vimento que está ahi. 

~ O SR. COELHO RODRIGUES - E' possivel que 
o nobre senador tenha razão, não contesto. 
Affirmo que estou em duvida, porque 
desde muito cedo estou acoràado e tenho ou
vido os boatos mais contradictorios. 

E' possivel, portanto, que o nobre senador 
tenha razão; mas confesso á V. Ex. que 
sobre o estado da. questão, sobre o alcance do 
movimento. tenho duvida, e na duvida é de 
boa política a gente abster-se. 

Depois a nossa casa não estava prevenida 
disto; trata-se de uma medida proposta de 
improvi.'o, pllde ser resolvida por uma mi
noria eventual. que seja hoje maioria, mas 
em uma casa plena fosse minoria. 

E quanto mais grave fora resolução, 
mais reflf'ctida me parece que deve ser. 

Affirmo a V. Ex. que sou um homem de 
paz e de boa vontade. 

Ainda quando os meus amigos se mettes
sem em um movimento armado teriam a cau
tela de me não avisar, porque, os que me co
nhecem, sabem que a priori reprovo estas 
medidas violentas. 

Sou um homem de paz e nunca fiz guerra 
sinão com a penna. 

Mas por isso mesmo que os factos silo 
gra,ves e as circumstancias, a que allUlle 
V. Ex., parecem extraordinarias, talvez fosse 
mais prurknte em lagar de converter imme
diatamente em ses~ão secreta a de hoje, con
vocar-se outra para amanhã. , apezar de ser 
(Ha feriado, afim de que todos, avisados ne 
vespera, reunam-se e tomem a responsabili
,lade (11<70 apo:ados), de mouo que o voto do 
Senado seja um voto rla maioria real, e nilo 
da, nossa maioria eventual. 

E' o que me parece melhor; entretanto, co
mo disse a V. Ex", não affirmo nem negl' 
nada; procuro salvar simplesmente o meu 
voto, e a casa em sua sabet1.oria deliberarit 
o que 1I1e parecer, certo de que não tenho 
nisto nenhum interesse nem paixão. 

o §ir. Presidente-Nas explicações 
que dei ao Senado declarei que as informações 
que a mesa tinha, eram verbaes. 

A fonte e os motivos, julgo conveniente 
reservar para, sessão secreta, si porventur:.1 
o Senado resolver que passemos a essa sessão. 

o Sr.JoukíiIn Ca~unda-Sr.pre
sidente, esta questão é de tal gravirlaàe que 
parece que o Senado não pó de (leixar (le acei
tar a resolu<:ão proposta por V. Ex., afim de 
tomarmos uma providencia tão urgente 
qua.nto grave é à questão_ 

Si formos 1,dial-a para amanhã, é possivel 
que qualquer resolução venha tarde e a más 
horas. (Apoiados). 

Na sessão secreta seremos devidamente in
formados, propor'lmos aquillo que for julgado 
conveniente para manter a paz publica, por 
que supponho que é o voto de todos e então 
teremos assim satis eito os nossos deveres, 
tomando as medidas que estiverem ao nosso 
alcança. 

O facto é gravissimo, não requer dilações e 
entretanto na sessão secreta se podera resol
ver o que mais conveniente for, para restabe
lecimento da ordem. (Muito bem; muito bem.) 

E' approvaàa a proposta da mesa. 
O SI'. presir1 ente con vida os Srs. senadores 

para se reunirem em ses,ão secreta. e sus
pende a ses"i1o public,t as 12 horas e 40 mi
RutOS. 

As 4 horas da tarde reabre-s() a sessão 
publica e estando dada a hora regimental, o 
SI'. presidente designa :para a ordem do dia. 
8 do corrente) 
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'Desempate da votação. da sub-emenda á 
emenda sullstituindo o art. Go da proposição 
da Camara dos Deputados, n.55, d<; 189:3, 
a pprovando com modificações o dECl'eto n.1167, 
de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a 
fusão do Ba,nco da Republica com o do 
Brazil ; 

Votação em 3" discussão da proposição da 
mesma camara, n.6H, de 1893, provendo 
sobre o alistamento eleitoral, incompatibili
dade e outras medidas attinentes as eleições 
fedHaes; 

Votação t'm 3" dita da proposição da mesmn 
camara, n. 65, de l::l0il, autol'Ízcm,Jo o go
verno a empregar os offieiaes e praçíts do 
exercito no estudo e construcção dlL Estrada 
de Ferro de CatalãO a Cuyabá, passando por 
Goyaz; 

Votação em 2" dita do projecto do Senado, 
n. 36, de 1893, dispondo sobre o modo por que 
devem ser pagos de seus vencimentos, pelos 
cofres da União, os funecionClrios aposen-
tados ; -

Votação em 1" dita do projecto do Se
nado, n. 43, de 1893, dispondo sobre os ma
gistrados em disponibilidade, na. fórma do 
art. 6° das disposições transitorias da Consti
tuição ; 

3' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 80, de 1893, conce(lendo amnis
tia, desde já, aos implLCados que directa ou 
indirectamente tomaram parte no movimento 
que teve logar em dezembro do anno passado 
na comarca de Catalão, no Estado ele Goyaz ; 

2" discussão da proposição da mesma ca
mara, n. 92, fixando o subsidio dos senadores 
e deputados na proxima futura legislatura; 

2' dlscussão da proposição da mesma ca
mara, regulanüo o numero e vencimento (10s 
empregados das repartições de saude dos 
portos; 

3" discussão da proposição da mesma ca
mara, n. 19, de 1893,que manda contar para 
a jubilação do ex-professor da Escola Naval, 
José Diogo OsorlO de Oliveira, o temJ!0 em 
que serviu no exercito até ao posto de tenente, 
em que foi refurmado ; 

3" discussão da proposição da mesma ca
mara, n. 28, de 1893, concedendo pensão a 
D. Marianna Cecilia Meirelles da Fonseca, 
viuva do marechal Manoel Deodoro da Fon
seca; 

3' dita da proposição da mesma camara, 
n. 37, de 1893, concedendo uma pensão 11. 
yiuva e filhas do desemlJargador Caotano 
Esteliita Cavalcante P('ESOa ; 

2" dita das proposições da mesma camara : 
N. 52, de 1893, declarando que a reforma 

do brigadeiro graduado Joaquim Antonio Xa 
vier do Valle será no posto de genel'al de 
brigada effeclivo, com as vantagens do de
creto n. 18, de 17 de outubro de 1891 

N. 54, de 1893, estendendo a todos os offi
ciaes do exercíto reformados de accordo com 
o decreto n. 183 A, de 1890, as disposições do 
drcreto legislativo n. 18, de 1891 ; _ 

N. 56, de 1893, concedendo uma pensa0 
mens;),l de 100$ a D. Claudina TeIles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes: 

N 47 de 1893, concedendo pf\nsão a 
D. Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, vima 
do marechal Hermes EI'Ilf\sto da Fonseca; 

Discusc:ão unica da proposição n. ~9,. de 
1893, da Camara dos Deplltados, substItutIva 
rD projecto do Senado, n. 2, de 1892, deter
mina,ndo que a reforma concedIda por de
creto de 17 de março de 1891 ao general ele 
brip:ada Fredprico Christiano Buys, será no 
po"to de gcneral de divisão; 

2" discussão da proposição da mesma C;),

mara, n. 72, de 1893, autorizando o governo 
a conceder um anno de licença, com ordena
do. a Francisco Paulino de Figueiredo, 2° 
eséripturario da extincta tlIesouraria, de fa
zenda da Parahyba do Norte, addldo a alfan
;lega do m2smo Estado ; 

.1" dita cio projecto, do ~enado,. n. 45, de 
1893, dispondo que os proprlOs naClOnaes que 
actualmente não estiverem occupados por 
quaesquel' repartições federaes serão entr.:,e
gues, no prazo de 6) (lias da promulga;,ao 
dpsta lei, aos governos dos Estados, como pro
priedade, que delles ficarão sendo; 

2a dita do projt'cto do Senado, n ~ 44, de 
1893, autorizando o governo a conceder um 
anno de licença, com vencimentos, a José 
HHzai ele Guimarães, 30 escripturario da ex
tincta thesouraria de fazenda de S. Paulo, 
addido á Alfandega do Piauhy. 

2" dit:l das proposições da Camara dos De
putados: 

N 46, de 1893, mandando vigora:r, p~Lra os 
devidos efIeitos, o decreto de 16 de JaneIro de 
1890, que aposentou, com ordenado por intei
ro o bacharel Antonio [<'erreira dos Santos 
Ca'minha, no logar de secretario da policia 
do EBt.a,lo do Rio de Janeiro; 

N. 53, de 1893. deterllliunndo que a, pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira Souza, 
viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio Fer
reira de Souza, serà paga desde a data do 
fallecimento de seu marido ; 

N _ 70, de 1893, relevando á viuva do capi
tão Fernando Carlos de Menezes,2° official da 
Contadoria Geral da Guerra. D. ldalina Alice 
de ~Ienezes, a quantia de 1:500$, que seu fina
do marido recebeu da Fazenda Nacional, a 
titulo de adeantamento. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 
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IOGa sessão em 8 de. setem oro de lS93 

Presidencia do Srs. Gil Gou/art e Anto
nio Baena (20 e 3° secretarios.) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acta .- Pare
ceres - Dlscurso e declnração do Sr. Elyseu Martins
ORDEM DO DIA - Votação da sub-emendado Sr. Cunha 
Junior - Requerimento (10 Sr. Amaro Cavalcanti
Votação da. propo.sição n. ti',) - Rf~querimentü no 
Sr. Generoso .Marques - Votação nas proposições 
ns.65 c 80e dos prújectos ns. ;{0e 43--Requerllllento 
do Sr. Amaro Cavalc~lnti - Discurso do ~r. J. Nr--'ivn 
e emenda - OmelO da Calnil.·a dos Deputados - Dn:i
cursos dos Srs. Pre~idente À'lHtrü Cnvalcanti - ~us
pensão da ~e~são - Reabertura da 8p.ssào - Votação 
das proposlçues ns. 71~ fJ, 28,37 1 e 52 - Chatllilda
Adiamen10 da votação - Encst'ran:ento da discussão 
das proposiçúes ns. 54, 56. 471 49,72,46, 53 e 70 e dDS 
projectos ns. 458 H - Pareceres. 

Ao meio-dia comparecem 33 Srs. senadores 
a,saber : Gil Goulart, Antonio Baena, Fran: 
cisco Machado. Joaquim Sarmento Nina. Ri
beiro, MaJ?0el Barata, Gomensoro, Cruz, Ely
seu Mar'uns, Catunda, Joã0 Cordeiro José 
Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavaicanti 
Almeida Barreto, João Neiva, Firmino d~ 
Silveira, Mt'~sias de Gusmão, Rosa Junior,Ma
noel Victol'ino, Domingos Vicente, Braz Car
neiro, Aristides Lobo, Saldanha Marinho 
Joaquim Felido, Amerlco Lobo, Silva Canedo: 
Paranho,;, U. do Amaral, Santos Andrade, 
Generoso Marques, RaulillO Horn e Luiz Dd
fino. 

Abre-se a ~essão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs, Cunha Junior, Joaquim Pernambuco 
João B~l'balho, Ga8par Drummond, Virgill~ 
DamaslO, Q. Bocayuva, Christiano Ottonl 
Joaquim de Souza, Aquilino do Amaral e ,Toa: 
quim Murtinho. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Prudente de Moraes, João Pedro, 
Thomaz Cruz. Souza Coelho, Coelho e Cam
P?S, ~onteiro da Barros, E. Wandenkolk, 
Pmhelro Machado e Julio Frota' e sem causa 
participada os Srs. Coelho Ro:lrigues, Ruy 
Barbosa, Laper, Campos Salles, Pinheiro Gue
des, Esteves Junior e Ramiro de Barcellos. 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 1°) declara 
que não' ha expediente_ 

O SR. DOMINGOS VICENTE (servindo de 2° se
cretario) lê e vão a imprlmir para entrarem 
no ordem dos trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 234 - 1893 

A commissão de finanças examinou devida
mame a materia da propOSição da Camara 

dos Deputados n. 63 de 1893, concedendo uma 
pensão mensal de 36$, á D. Catharina Rosa 
Sanson, irmã do alferes de voluntario da pa
tria Francisco Augusto Sanson, morto no 
combate de 11 de dezembro de 1868 na guerra 
do Paraguay. 

Esta pretenção tem por si a justiça devida 
aos serviços de um officiaI que sacrificou-se 
pela patria, deixando sem recursos sua velha 
irmã. 

Pensa, pois, a commissão que a proposição 
se.,a subll1ettida a desate e approvac1.a. 

Sala das commissões, 28 de agosto de 1893. 
- lIianoel Victorino.- Amoro Cavalcanti.
Sal'lanha Marinho.-Domingos Vicente.-Q. 
Bocayuva. 

N.235-1893 

A com missão de finanças examinou a pro
posição n. 66 de 1893 da Camara dos Depu
tados relevando" prescripção em que incor
reu D. Olympia Vktor Baptista, ao l'ecebi
men to do meio soldo da patente de seu pae o 
alferes do exercito Francisco Victor BaptiRta, 
fallecido em serviço de guerra, na expedição 
á Matto-Grosso, no anno de 1867; ao qual 
deixou de habiliar-se em tempo conve
niente. 

Os papeis que acompanham a referida pro
posição, estudados e processados na Thewu
raria da Fazenda de Goyaz e Thesouro Fede
ral foram achados em devidos termo,;, es
tando comprovados os direitos da recla
mante. 

Opina, em consequencia, a commissão que, 
s~~mettida a debate, seja approvada a propo
slçao. 

Sala das commissões, 28 de ag-osto de 1893. 
Manuel Victorino. -Amar~ Cavalcanti. -Sótt
dct.nha lrIarinho.-Domingos Vicente.-Q. Bo
cayuva. 

N.236-1893 

A' commissão de saude publica, estatistica 
e colonisação foi presente a proposição da 
Camara nos Deputados, n. 78 de 1893, que 
autorisa o governo a organisar, sob a deno· 
minação de - Instituto Sánitario Federal -, 
o serviço sanitur'io tel'restre comprehendendo 
O Laboratorio Bacteriologico e hospitaes de 
isolamento, o que tudo estudado: 

Considerando que em suas disposições es
senciaes adopta prOVidencias que são com ur
gen"~a reclamaJ.as por ser objecto de saude 
publ1ca. sem[Jre seriamente compromettida 
por molestias indigenas, muitas das quaes 
em sua. pathogenia desconheeidas e dlsi· 
mando & POPll.I.ação, principal e mais neces-
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sario elemento do engrandecimento nacional, 
accrescendo a gravíssima consequencia de 
ecoarem longe os funestos' eff~ito:s e com
prometterem a corrente emigratoria para o 
paiz; . . 

Considerando prmclpalmente nas medidas 
de hygiene defensiva que proporcionará para 
obstar a invasão de consideravel numero de 
molestias exoticas, e se impõe no momento 
angustioso que opprime o povo brazileiro, 
sob a ameaça de ser tocado pelo ter ri vel 
morbus que flagella :1 Europa inteira; 

Considerando na indedina vel neces,idade 
de fornecer a classe medica amplos meios de 
investigação, que não a deixem rebaixar do 
credito scientifico em que cumpre as nações 
ri valisarem ; 

Considerando que por outra face acceita 
ella preceitos antagonicos da lei e espirito 
constitucional, estatuiDllo regras sobre o 
exercicio da medicina e da pharmacia ; 

Considerando que procura invadir attri
buições que devem pertencer ao exame e vi
gilancia dos estados, reclamando por issl) de
limitação, presa á competencia do Congresso 
Federal: 

E' de parecer que seja eUa approvada com 
as seguintes alterações: 

Ao art. I. o - Depois das pala vras - Ros
pitaesde isolamento-accl'escente-se- no Dis· 
tricto Federal. 

Supprimam-se os ns. 4 e 5 do art. 10; ao 
n. 6 accrescente-se in fine - no Districto Fe
deral. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 
1893.- Laper.- J. Joaquim de Souza. -João 
Cordeiro. 

A cemmis~ão de finanças não se oppõe a 
proposição da Camara dos Srs. Deputados. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 
1893.- M"nuel Victorino.- Jorlo Barbalho.
Amaro Cavalcanti, com restrieçõe~s.-Saldanha 
Marinho, com restricções.-Domingos Vicente. 
-Rodrigues Alves, com restricções.-Qllintúw 
Bocayuva. 

N. 237 - 1893. 

A'S commissões reunidas de constituição, 
poderes e diplomacia e de legisla~,ãz) e jus
tiça foi presente o requerimento do cirl.adão 
Augusto Cambraia, no qual pede pelos tra
mites constitue onaes sejam responsabilisa
do~ varios ministro, do Supremo Tribunal 
Federal por haverem negado a ore1em de ha
beas-corpus solicitada por José de Castro 
Coelbo que se diz preso illegalmente e amea
çado de deportação. 

As commissões reunidas observam que este 
~uerimento, pelo seu conteudo e pela sua 

forma, não está no caso de merecer a atten
ção do Senado, 'acrrescendo que acha-se des
acompanilac1o d.e quae:-lquer documentos que 
confirmem as allega,ões do rerjuerente. 

Nestes termos s10 de parecer as rpferidas 
com missões que o requerimento do cidadão 
Cambraia seja archivado. 

Sala das commissões,5 de setE'mbro de 1893. 
Q. Bocayuva. - Aristides Lobo. - Fran
cisco Machado. -Nina Ribeiro- Gomcnsoro. 

o Sr. Ely!<õeu Martin!<õ-Sr. pre
sidente, apesar ~de secreta a sessão de ante
hontem, vejo, assim como \) Senado todo deve 
ter visto, que o seu resultado foi estampado 
em uma das folhas da manhã. " 

O SR. SARMENTo-Em diversas. 
O SR. ELYSEU MARTINS-... com a maior cla

rpza e precis.1o. pelo menos poss, affirmal-o, 
quanto ao que se passou durante o tempo em 
que estive presente. Dahi por deante nada 
pusso dizer, porque não conver~ei com ne
nhum dos meus collegas a respeito. 

Isto prova a procedencia do que já tive oc
casião de dizer' da tribuna do Senado. Consi
dero uma inutilidade perfeita as SeSSÕes se
cretas, salvo casos extraordinarios, como o 
de questões internacionaes, de modo a exigir 
que as deliberações da nossa casll. sejam to
madas com as reservas necessarias, atim de 
previnir com moções ou perturbações do animo 
publico. 

No caso em que se achou o Senado na ses-ão 
de ante-hontem não me pareceu absoluta
mente necessaria a sessão secreta. Votei 
contm ('lla; mas vendo estampado no Jornal 
,to Commercio O resultado della, li incluído 
meu nome no numero daquelles que suffra
garam o projecto de sitio. 

Julguei necessario, por lealdade e para 
resalvar a minha re,.:prmsab!lidade, por mi
nima e insignificante que eUa seja deante do 
meu paiz, reclamar ao Jornal do Commercio 
por meio de uma carta, que elle teve a bon
dade de estampar na gazetilha. 

Não sei si, tratando-se de uma sessão se
creta, V. Ex. e o Senado me permittirão que 
faça uma declaração identica para ser inse
rida na acta dos nossos trabalhos e constar 
assim dos annaes do par-lamento. 

Não sei si V. Ex. acha inutil essa decla
ração. 

O SR. JoÃo CORDEIRO-Não é inutil. 
O SR. ELYSEU MARTINS-Si á mesa. apre

ci.ando com o criterio que lhe reconheço a 
situação em que me acho e o assumpto de que 
se trata, repugnar a minha d clal'ação ne 
voto, não a farei, mas, si V. Ex. consente, 
lavrarei tambem daqui meu protesto contra 
a inclusão de meu nome no numero daquel-
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les que suffragaram o projecto, que considero 
exorbitante e inconstitucional o que importa 
a annullação completa de uma (las mais altas 
attribuições do Congresso, sem necessidade 
alguma, por isso que o proprio Po~er Ex
ecutivo não solicitou de nós essa medir1a ex
tl'aordinaria, dizendo-nos pelo contrario que 
se achava de posse de todos os meios necessa
rios para a manutenção da ordem publica. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. está discutindo 
o vencido. 

O SR. ELYSEU MARTINS-Não estou dis
cutindo o vencido, não, senhor, estou justifi
condo a consulta que faço a V. Ex. 

Si V. Ex. acha que é inconveniente, cedo 
da palavra, porque não quero absolutamente 
ser increpado ..• 

O SR. PRESIDENTE-Estou dizendo que o 
-ponto em que o nobre senador está discutindo 
e materia vencida. 

O SR. ELYSEU MARTINS-Não é esta a minha 
intenção, estou justificando o meu procedi
mento. Tenho tão boa vontade em submetter
me ás praticas regirnentaes e mesmo ao cri
terio de V. Ex., que ponho ás suas mãos, si 
acha acceita velou não, a minha dech1ra,~'ã() de 
voto. 

Si V. Ex. acha que posso fazel-o, fal-o-hei e 
mandarei á mesa, por isto que se trata de· 
uma sessão secreta extraordinaria. 

O SR. PRESlDENTE-O honrado senadol' fez 
uma reclamação e ao mesmo tempo uma 
declaração de voto, acompanhada de um pro
testo. 

A reclamação, com relação ao que se p<1S'iOU 
no Senado, niio julgo procedente ... 

O SR. ELY:'EU MARTI1'<S - Não reclamei 
nada. 

O SR. PRESIDENTE .. , porque a acta de3-
sa sessão secreta não foi lida nem approvêL
da pela casa; e qualquer reclamação referen
te a essa acta deve ser feita por occasião úe 
sua leitura e approvação. 

Nar1a inhibe que o honrado senador no ex
pediente faça desde já a sua declaração de 
voto com relaçf1.o ao que se deliberou na 
sessão secreta,a qual constará na acta da ses
são de hoje. 

Quanto ao protesto, a mesa não é re$pon
sa.vel pelo que os jornaes publicam. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não faço protes
to, nem contra o Senado,nem contra a mesa; 
V. Ex. perdoe-me; não fiz essa injustiça. 

O SR. PREiSlDENTE - Pois bem ; a declara
ção de voto deve ser inserida na acta de 
hoje. 

Quanto á reclamação pelo que se passou 
na sessão secreta, acho que o Sr. senador 
dev·ie. aguardar a leitura da acta respectiva. 

O SR. ELYi3EU MARTINS- Confio que a acta 
30rá a expre,;,:5.0 da yenlade. 

Nesb caso V. Ex. m(,l permittirá que en
vie á mesa a minha declaração de voto da 
maneira por tIue teria votado, caso estivesse 
presente. 

Vem á mesa e e lida a seguinte 

Declm'açL7o de voto 

Dr:claro que si estivesse presente á votação 
do Ill'oj e0 to n teria votado contra elle, 
porque o considero exorbitante e inconstitu
cional e ainda mais, porque importa allnullar 
uma attribuição do Congre~so, quando é 
certo que o Poder Executivo nada exigiu a 
respeito. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1893.
Elyseu Martins. 

ORDEM DO DIA 

Des~mpatc da votação da sub-emenda á 
emenda substituindo o art 6° da proposição 
da Camal'a dos Deputados, n. 55, de ~893 ap
provando com modificações o ,lecl'eto n. 1157 
de 17 de dezembro de 1892, que autorisou a 
fusão do Banco da Republica com o do Brazil. 

Posta a votos, é rejeitada a sub-emenda do 
Sr. Cunha Junior. 

E' a proposiçiio, assim emendada, appro
vada em 3' discussão, e sendo acloptada vae 
seI' devolvida áquella camara. indo antes á 
commissão de redacçiio pêLra redigir as emen
das. 

O SR. AMARO CAVALCANTI (pela o1-dem)
Sr. presidente, estrt materia foi considerada 
urgente pelo Senado, e, portanto, à seme
lhança do que se tem feito em outras occa· 
siões, pedia a V. Ex. que consultasse a com
missão de redacção si póde desde já dar seu 
pai'ecer, afim tle ser votado, e poder a propo
.·;jção sei' rCll18tcirla, á outra eamara quanto 
anü:s. 

O SR. PRESIDENTE. respondendo, diz que o 
projecto vae, desde já, á commissão. 

(O 81'. 2° secretario deixa a cadeira da pl'esi
({cnda que li occupada pelo 81'. 3° secretario.) 

Votação em 3" discussão d,t proposição da 
mesma camal'a, n. 59,de 1893, provendo sobre 
o alistamento eleitoral, incompatibilidade e 
outras medidas attinentes á::; eleições fe-
deraes. • 

O SR. OENEltOSO MARQUES (pel'l ordem)
S1'. presidente, a idéa consignada na emenda 
que V. Ex. acaba de ler e que tive a honra 
de sujeitar á consideração do Senado, acha-se 
contida no § 2° do art. 7° das instrucções que 
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o governo expediu para as· proximas eleições I de 1893, conceden(10 amnistia, desde já, aos 
federaes. . implicados que directa ou indirectamente to

Por esta razão, requeiro a retirada da maram parte no movimento que teve logar 
emenda, si é que é possivel, visto que já foi em dezembro do anno passado, na comarca 
approvada em 2" discussão. de Catalão, no estado de Goyaz. 

O SR. PRESIDENTE-Dos dous additivos? Entram successivamente em 2" discussão, a 
O SR. GENEROSO MARQUES-Sim, senhor. qual encerra-se sem debate, os arts. l° a 3° 
Consultado, o Senado consente na retirada da proposição da Camara dos Deputados,n .82, 

das emendas. de 1893, fixando o subsidio dos senadores e 
deputados na proxima futura legislatura. 

O SR. PRESIDENTE declara prejudicada a São successivamente approva,r10s os artigos 
sub-emenda do Sr. Grnero30 Marques á sua da proposição e, esta sendo adoptada, passa 
emenda, approvada em 2" discussão. para 3" discussão. 

Procede-se á votação. 
E' approvada a emenda dos Srs. Gaspar O SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) re-

Drummond e João Barbalho, restabelecendo o quer dispensa de interstício para 3' discussão 
art. 3° rejeitado em 2" discussão. da proposição. . 

. .' ! Consultado, o Sena·lo concede a dispensa. 
E' reJ~Itad~ a emenda dos Srs. Am~ro. Ca-I Seguem-se em 2a discussão com o parecer 

valcantl, Jose Bernardo e outros, substltumdo da commissão de finanças, a qual encerra .. se 
parte do art. 4°. sem debate, o art. l° da proposição da Ca

. E' appro:,ada a em~nda do Sr. Cunha Ju- mara (los Deputados, n. 71, regulando o nu
mor,reduzmdo a 30 dias o prazo de 60, mar- mero e vencimentos dos empregados das re-
cad? n!? ~rt. 4°. ",. partições de sau~e dos _portos. 

E reJeitada a emenda do Sr. Gil Gonlar t, Serrue-se em dlscussao o art. ')0 

supprimindo o primeiro periodo do art. 5"." '"' . 
E' rejeitado o additivo doSr. João Neiva, O Sr. João Neiva-Sr. presidente, 

marcando o dia 30 de novembro do ultimo traz-me á tribuna um caso especia} que este 
dia da legislatura para a eleição ordinaria de projecto vem estabelecer. 
deputados c senadores federaes. O art. 2° diz (tê): 

E' a proposição assim emendada approvaua «Art. 2') Os vencimentos,ora aug-mentados, 
em 3a discuss:lO e, sendo adoptada, vae ser podem ser por lei diminuidos, quando assim 
devolvida áquella camara, indo ante,; á com- convier an bem publico. » 
missão de reuacção para redigir a emenda. E' uma, innovação,acresce mais,que a lei só 

Votação em 31 discussão da propDsiçã.o da previne, o caso de reducção. Quando o Con
mesma camara, n. 65, de 1893, autorisa,ndo gresso quizer a,llgmentar estes vencimentos 
o governo a empregar os officiaes e praças do poderá fazel-o ? Aqui só se trata de diminui
exercito no estudo e construcção da Estrada ção; não se trata de alteração. 
de Ferro de Catalão a Cuyabá, passando por Se dicesse- os vencimentos ora 'consigna-
Goyaz. das na tabeUa, somente poderã.o ser modifica-

E' approvada e, sendo adoptada,vae ser en- dos por disposição de lei, eu comprehendo. 
viada á sancção do Sr. Vice-Presidente da Re- Não resta duvida que é demasiado, mas ac-
publica. ceital-o-hia. 

Mas dizer que só pócte ser diminui,lo em 
Votação em 2" discussão do projecto do Se- virtude de desposição de lei, então é o mesmo 

nado, n. 36, de 1893, di8pondo sobre o modo que dizer-póde ser augmentado por meio de 
porque devem ser pagos de seus vencimentos, aviso, por meio de ordem verbal. 
pelos cofres da União, os fllnccionarios apo- Não sei a que proposito vem este art. 2.0 
sentados. Segundo eUe, si por lei póde ser diminuido, 

E' approvado e, sendo adoptado, passa para só tambem POl' lei póde ~er augm8ntada esta 
3~ discussão. tabella ; isto é claro. 

Votação em 1" discussão do projecto do Se- Para que declarar na lei que póde ser alte-
nado, n. 43, de 1893, dispondo 80bre os ma,- rada, quando o bem publico o exigir? 
gistrados em disponibilidade, na fôrma do Proponho, portanto, mesmo para desap
art. 6° das disposições transitorias da Consti- parecer esta novidade da nossa legislação, 
tuição. seja suprimido esse art.2.0, passando o art. 3" 

E' approvado e passa á 2' di~CU8São, indo a ser o 2". 
antes á commissão de justiça e legislação. Parece-me que, ao menos assim, não 

Segue-se em 3" discussão e é sem debate teremos o desprazer, de hoje em deante ver 
,approvada e, sendo adopt.ada, vae ser enviada dizer: só se altera uma lei em virtude de ou
à sancção do Sr. Vice-Presidente da Republica tra lei. 
á proposição da Camara dos Deputados, n. 80, E' o que tinha a dizer. 
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Emenda 

Supprima-se o art. 2,0 por desnecessa
rio. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1893.
João Neiva. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
juntamente em discussão, a qual eu cerra-se 
sem mais debate, a seguinte 

Emenda 

Suprima-se o art. 2° por do,snecessarío. 
Sala das sessões, 8 de setembro de 1893.

João Neiva. 

Seguem-se em discussão, a qual encerm-se 
sem mais debitte, o art. 3° e a tabella que 
acompanha a proposição. 

(O Sr. 2° secretario reassume a cadeira do 
presidencia. ) 

O SR. PRESIDENTE, de accordo com o art. 
153 do regimento do Sena<1o, declara que vae 
interromper a ordem do dia para u fim de 
mandar proceder á leitura de um oflicio ur
gente e procedmte da Camara dos Doputado~. 

O SR. 3° SECRE I'ARIO procede á leitura r' e 
um oflicio do I" secretario r' a Camara dos De
putados, remettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

Emenda substitutivo da Camara do.~ Deputados 
ao projecto do Senndo que I/utorisa o Podej' 
Executivo a declarar o estado de sitio em 
qualquer ponto de territorio da Repuúlíca. 

Art. unico. O Congresso Nacional resolve 
declarar o estado de sitio na Capital Federal 
e na cidade de Nictheroy por espaço de 10 
dias. 

Paragrapho. O Poder Executivo estenderá, 
dentro do praso acima marcado,esta medida a 
qualquer ponto do terrltorio da Republica, no 
qual a alteração da ordem publica o exigir. 

Camara dos Deputados, 8 de setembro de 
1893. -João Lopes. presidente.-Antonio Aze
rodo, l° secretario.- Antonio Borges de Atha
yde Junior, 2° secretario. 

o Sr. Pre!!lidente pondera que,sen
do a materia da proposição internamente li
gai! a á anteceden temen te c'esul v ida na sessão 
precedente, vae consultar ao Sena,lo sobre 
saber si consIdera urgente o assumpto allu

,dido, nos termos do art. 155 do regimento 
do Senado; e si, portanto. dispensa os inters-

ticios legaes, para o fim de ser a proposição 
submettida immediatamente ao estudo da 
com missão resprdi va. 

O SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) en
tende que nenhuma du vida póde sobsistir na 
questão proposta. 

Cumpre acceitar os principios estabelecidos 
e firmados pela deliberação do Senado, e, 
portanto,adoptar a ses~ão secreta e di,pensar 
a formalidade do parecer, uma vez que o 
regimento permitte. em casos como o actuaI
mente sujeitu, a di"ipensa rIo parecer e a dis
cussão immediata do assulIlpto urgente. 

Requpr, portanto: em I" logar, que se.ia 
dltcbrada a sessão ~ecreta, e em2e,que se con
sulte a casa sobre a immediata discussão, dis
pensando o parecer. 

O SR PRESIDENTE informa que, nos termos 
r1.o regimento, a proposição deve 8er submet
tida a uma só d scus-ão, a qual depen,lerá 
torlavia do par,~cer da commissão respectiva. 

Entretanto,submetterá á vota~'ão do Senado 
o requerimento do Sr. senador pelo Rio 
Grande do Norte. 

E' approvado o requerimento. 
Susp n·1.e-se a sessão a I hora e 50 minutos 

da tarde. 
A's 3 horas da tarde, reabre-se a sessão 

puhlic •. 
Votação, em 2' discussão, da proposição da 

Camara dos Deputados, n. 71, de 1893, regu
lando o numero e vencimentos dos empre
gados das repartições de saude dos portos .. 

E' appl'ovado o art. I". 
E' approvada a emenda do Sr. João Neiva 

su pprimindo o art. 20. 
E' a proposição, assim emendada, adoptada 

e passa para 3' dbcus"ão. 
O S[C GOMENSORO (pela ordem) requer 

dispensa de intersticio para 3' discllssão da 
proposição. 

E' concedida a dispensa. 
Entra~n successivamente em 3" discussão, e 

são sem debate appri)vada~ em escrutinio 
secreto, e sendo adoptadas vão ser enviadas 
á sancção do Sr. Presidente da Republica, as 
proposições da Camara dos Deputados: 

N. 19, de 1893, que manda contar para 
a jubilação do ex· professor da Escola Na vaI, 
José Diogo Osorio de Oli...yeira, o tempo em 
que serviu no exercito até ao posto de tenente, 
em que foi reformado; por 34 votos contra 3. 

N. 28, de 1893, concedendo pensão a. 
D. Marianna Cecilia Meirelles da Fonseca, 
viuva do marechal Manoel Deodoro da 
Fonseca; por 32 votos contra 4. 

N. 37, de 1893, concedendo uma pensão á 
viuva e filhos do desembargador Caetano 
Estellita Cavalcante Pessoa; por 30 votos 
contra 6. 
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Segue· se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de marinha e guerra, e é sem de
bate approvada em escrutinio spcreto por 34 
votos contra 2, e sendo adoptada passa. para 
3,' discus~ão, a proposição da Camara dos De
putados. n. 52, de 1893, declarando que a re
forma do brigadeir~ graduado Joaquim An
tonio Xavier do Valle será no posto de gene
ral de brigada effecti VO, com as vantagens 
do decreto n. 18 de 17 de outubro de 1891 ; 

Sague-se em 2' discussão, a qual encerra-se 
e é sem debate approvada, a proposição da 
Camara dos Deputados, n. 54, de 1893, esten
dendo a todos os officiaes do exerci to refor
mados de accordo com o decreto n. 193 A, de 
1890, as disposições do decreto legislativo n, 
18 de 1891 ; com o parecer da com missão de 
marinha e guerra. 
- Ahnunciada a votação, verifica-se não ha
ver mais numero para deliberar; pelo que se 
procede á chamada. dos Srs. :senadores que 
compareceram á sessão (43) e deixam de re
sponder os Srs. Elyseu Martins e Saldanha 
Marinho, que participaram á mesa que se re
tiraram plW incommodados, e os Srs. Oliveira 
Galvão, Almeida Barreto, Firmino da Si! veira, 
Rosa Junior, C. Ottolli, Americo Lobo, Joa
quim de Souza, Silva Canedo, 'Paranhos, Joa
quim Murtinho, U. do Amaral e Generoso 
Marques, que não fizeram communicação al
guma. 

Fica adiada a votação do projecto por falta 
de quol'um. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se 
sem debate, ac1iando-se a votação por falta 
de quorum, a PI'oposição da Camara dos De
putados, n. 56, de 1893 ,concedendo uma pen
são mensal de 100$000 a D. Claudina Telles 
de MelJezes, viuva do capitão Pedro Muniz 
Telles de Menezes; com o parecer das commis
sões de marinha e guerra e de finanças. 

Segue-se em 2' discussão, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por fal ta de 
numero legal, a proposição da Camara dos 
Deputados, n: 47, de 1893, concedendo pensão 
a D. Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, viuva 
do marechal HermesErnesto da Fonseca; com 
o parecer das com missões de marinha e 
guerra e de fina.nças. 

Segue-se em discussão unica, a qual encer
ra-se sem debate, adiando-se a votação por 
falta de quorum, a proposição n. 49, de 1893, 
da Camara dos Deputados, substitutiva do 
projecto do Senado, n. 2 de 189-2, determi
nantlo que a reforma concedida por decreto 
de 17 de março de 1891, ao general de brigada 
Frederico Christiauo Buys, será no posto de 
general de divisão; com o parecer das com
missões de marinha e guerra e de finanças. 

'Segue-seem 2" discussão, a qual encerra-se 
sEh debate, adiando-se a votação por falta. de 
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quorum, a proposição da Camara nOS Deputa
dos, n. 72, de 1893, autorisando o governo a 
conceder um anno de licença, com ordenado, 
á Francisco Paulino de Figueiredo, 2° escri
pturario da extincta thesouraria de Fazpnda 
da Parahyba r10 Norte, addido á alfandega 
do mesmo estado ; com o parecer da commis
são de finanças. 

Segue-se em 1" discussão, a qual encerra-se 
sem debate, adian"o-se a votação por falta de 
quorum,o projecto do Senafl0, n. 45, de 1893, 
dispondo que os proprios nacionaes que actu
almente não estiverem occupados por quaes
quer repartições federaes serão entregues, 
no prazo de 60 dias da promulgação desta lei, 
aos governos dos estados, como propriedade 
que delles ficarão sendo. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra· 
se sem debate, adianr1o-se a votação por falta 
de quorum, o projecto do Senado, n. 44, de 
1893, autorisando o govorno a conceder um 
anno de lic,·nça, com vencimentos, a José 
Herzaide Guimarães, 3° escripturario da ex
tincta tllesouraria de fazenda de S. Paulo, 
addido á Alfandega do Piauhy. 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra
se sem debate, adian r1 0-se a votação por falta 
de quorum,a proposição rl a Camara dos Depu
taclos, n. 46,de l893, mandando vigorar, para 
os devidos etIeitos, o decreto de 16 dEI j~neiro 
r1e 1890, que aposentou, com o ordenado por 
inteiro, o bacharel Antonio Ferreira dos 
Santos Caminha,' no logar de secretario da 
policia do estado (10 Rio de Janeiro; com o 
parecer das commissões de jus ,iça e legisla
ção e de finanças. 

Segue-se em 2a discussão, a qual encerra-se 
sem debate, adiando· se a votação por falta de 
quorum, a proposição da Camal'a dos lJepu
tados, R. 53, de 1893, determinando que a 
pemão con~dlda a D. Maria Augusta Fer
reira de Souza,viúva do brigadeiro Antonio Ti· 
burcio Ferreira de Souza, será paga desde a 
data do fallecimento de seu marido; com o 
parecer da com missão de finanças; 

Segue-se em 2' discussão, a qual encerrã:;'~ 
sem debate, adiando-se a votação por falta de 
numero legal, a propo~ição da Camara dos 
Deputar1os, n. 70. de 1893, relevando á viuva 
do capitão Fernando Carlos ne Menezes, 2° otIl
cial da Contadoria Geral da Guerra,D. ldalina 
Alice de Menezes, !lo quantia de 1 :500$ que 
seu finado marido recebeu da Fazenda .Nacio
nal, a titulo de adeantamento, com o parecer 
ila commissão de marinha e guerra e de 
finanças. 

O SR. PRESIDENTE declara que está esgo· 
tada a ordem do dia e que vão ser lidos di· 
diversos pareceres que se acham sobre a. 
mesa.. 
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SR. 3° SECRETARIO lê os seguintes 

PARECERES 

:N. 238 - 1893 

Redação das emendas do Senado á proposi
) da Camara dos Deputados n. 55 de 
93, approva, com modificações o decreto 

1167 de 17 de dezembro de 1892, que 
Itorisou a fusão do Banco da Republica 
Im o do Brazil. 

Ao art. 2° 
Substitua-se pelo seguinte: 
E' approvada a fusão realisada por maioria 

le votos nas respectivas assembléas de ac
ilonilStas do Banco da. Republica dos Estados 
Unidos doRrazil com o Banco do Brazil, con
stituindo o novo instituto o Banco da Repu
blica do Brazil. 

-Ao art. 6" 
Substitua-se pelo seguinte: 
Todo o lastro dos bancos emissores, existen

te em ouro ou em apolices será convertido 
em apolices de capital e juro-ouro, do valor 
nominal de I: 000$ cada uma, e vencendo os 
juros de 4 % ao anno pagos semestralmente. 

O ouro será calculado ao cambio do dia da 
conversão, e as apolices sel-o-b.ão pelo seu 
valor nominal. 

-Ao art. 8," ultima parte 
Substitua-se pelo seguinte: 
Coberta a diíferença, o Thesouro cessará 

o pagamento dos juros; e quando for decre
tada e se verifique a conversãs metalica (art. 
14), o governo restituirá ao banco somma, 
em especie metalica, correspondente ao re
spetivo fundo de garantia, dispondo para 
esse fim do numero de apoUces necessarias, 
e annulando as excedentes. 

Ao art. 10 § 2° 
Depois da palavra:-« Presidente »-accre

scente-se «ou quea elIe designar ». 
Ao mesmo artigo § 3° 
Substitua-se a pa.lavra « sem.estraes » por 

« trimensaes ". 
Ao mesmo art. § 4" 
Substitua-se a palavra« semestraes 'j) por 

« trímensaes .... 
Ao art_ 16 
Substitua-se pelo seguinte: 
A emissão dos bonus é destinada especi

almente a auxiliar em prezas industriaes de 
qualquer natureza existentes, em boas condi
ções de credito e deseuvolvimento ; sendo um 
terço da emissão para as emprezas fundadas 
q1l8 funceionarem na Gapi tal Federal, e os.dous 
terços re!!tahtes para as que tendo, ou não, sua 

séde na Capital Federal, estejam estabeleci
das e funccionarem nos Estados da Republica. 

Ao art. 12 
Substituam-se as palavras: - c caixa 

tlliaes " por « agencias ... _ 
Sala. das commissões, 8 de setembro de 

1893.- Americo Lobo.- Manoel Barata. 

N. 239-1893 

Redacção das emendas do Serw.do á proposição 
ds Camara dos Depu'ados, n. 69, de 1893, 
que provê sobre o alistamento eleitoral, in
l:ompatibilidade e outras medidas attinentes 
ás eleições 

Ao art. 4.o-Em vez de 60 dias, diga-se : 
30 dias_ 

Sala das commissões.8 de setembro de 1893. 
-Americo Lobo.-Manoel Barata. 

Ficam sobre a mesa afim de serem discuti
das na sessão seguinte, depois de impressas 
no Diario do Congresso. 

N. 240 - 1893 

Attendendo ti. que ha maior urgencia na 
votação dos orçamentos, visto como está ao 
findar o prazo da pro rogação dos trabalholl 
legislativos ; 

Attendendo a que as reducções propostas 
pela commissão de finanças ao orçamento de 
despeza do Ministerio da Justiça e dos Nego
cios Interiores, tão sobrepujadas e considera
velmente excedidas com o grande numére de 
emendas apresentadas no correr das discus
sões, augmentando as verbas votadas na ou
tra casa ; 

Attendendo a que, si ta.es emenda0; fossem 
votadas porder-se-hia dar a hypothese da Ca
roara não ter tempo de pronunciar-se sobre 
eUas, accrescendo circumstancia de que a 
proposição não melhoraria, visto a tendencia, 
revelada na discussã,~!, de augmentar as des
pezas já fixadas na outra casa: 

E' de parecer a commissão de finanças que 
a proposição n. 73 de 1893, do orçamento da 
Justiça e Negocios Interiores, seja votada 
como veio da outra casa,e rejeitadas as emen
das, inclusive as da propria commissio. 

Sala das commissões,8 de setembro de 1893. 
Manoel Victorino.-Q. Bocayu11a.-Jol1o Bar
!Jalho, vencido. 

N. 240 - 1893 

Foi presente â. commissão de finanças a. 
proposição da Camara dos Deputados sobre a 
o~niSação do Tribunal de Contas. 
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Creado pela lei no governo provisorio em detalhe nos Estados e no estrangeiro, 
n. 966 A de 7 de novembro de 1890, foi o tri- para o custeio de estabelecimentos da União 
bunal comagrario C0ffi') instituição da Repu- e serviços mantidos por administração ou 
blíca, n. art. 89 da Constituição política que para despezas urgentes », de modo a facilitar 
nos rege. o andamento dos negocios adminbtrativos 

,Parece escusado á com missão relembrar ao sem preJuizos da. fiscali~ação prévia; 
Senado á importancia rio assumpto, revelada Deu-se ao TrIbunal (art. 78) faculdade 
na solicitude dos ministros que se teem suc- para julgar os recursos interpostos de deci
cedido na administração dos negocios da fa- sões das thezourarias de fazenda sobre to
zenda e no empenho que mostraram para mada de contas e que no tempo de sua 
fazer funccionar no paiz uma instituição tão installação pendiam de julgamento do Tri-
respeitavel. bunal do Thesouro; 

Effectivamente,nada ha no regimen que seja E nas disposições transitorias (arts. 76 e 
mais digno da altenção do legislador do que a 77) são declaradas prescriptas as contas dos 
execução fiel e verdadeira da lei do orça- responsaveis anteriores á data de 31 de de
mento, na qual se determina annualmente as zembro de 1888, que não tiverem sido encon
forças da l'eceita publica e se faz a distri- trados em alcance para com a fazenda pu
buição do producto dos impostos do contri- blica e se estabelecem regras que facilitam a 
buinte pelos multiplos serviços da adminis- tomada das contas comprehendidas no pe
tração. riodo decorrido de I de janeiro de 1889 até a 

Seja qual for, entretanto, o zelo e o cuidado data da installação do Tribunal de Contas. 
d0 legislador na elaboração das leis de meios, Estas modificações foram aconselhadas, 
o seu esforço será inefficaz, si não for rigo- umas pela pratica do Tribunal, embora re
rosamente fiscalisada a sua execução e cha- cente, outras pela necessidade de encerrar 
mados a contas regularmente os responsaveis uma multi,lão de contas, cujos processos se 
pelos dinheiros publicos. acham paralysados com prejuizo da fazen"a, 

Essa fiscalisação, além de esclarecer o mas muito especialmente com damno enorme 
Congresso para a melhor decretação dos cre- para os interessados que não podem alcançar 
ditos e applicação dos impostos arrecadados, quitação de suas responsabilidades, nem des
tenderá ao mesmo tempo para elevar e nobi- onerar os bens que estão servindo de garantia 
litar a administração publica, tornando-a, ao Thesouro. 
respeitavel pela execução fiel da lei em tudo I Sem falIar em outras pequenas alterações 
quanto for concernente aD emprego da renda que se nota na proposição da Camara dos De
publica. putados, comparada com o regulamento ne 

A proposição da Camara dos Deputados, 17 de dezembro, não póde a com missão deixar 
sujeita ao exame da com missão, organisa de- de invocar a attenção do Senado para o 
ftnítivamente o Tribunal de Contas, define a art. 12, § 2°, ns. 1,2 e 3 da proposição, que 
sua importancia e attribuições e providenda modificou o art. 30 § 2° desse regulamento. 
sobre outros assumptos que se relacionam E' esta a modificação mais importante do 
com a materia. projecto e a que maiR vivamente despertou 

A Camara dos Deputados baseou o seu Q exame e a discussão na outra casa do 
trabalho no regulamento expedido pelo Poder Congresso. 
Executivo pelo decreto n. 1I66 de 17 de de- Segundo o regulamento citado, ao Tribunal 
zembro de 1892, fazendo aliás alterações que, compete (art. 30 § 2"), no que diz respeito ao 
no parecer da commissão, , melhoram-o consi- exame previo e revisão das contas ministe
deravelmente. riaes: «verificar todas as ordens e contas 

Assim é que foi augmentado o pessoal, no de despezas autorisadas pelos differentes mi
art. 2° (la proposição, afim de se attendel' á nisterios, regi8trando as de reconhecida lega
multiplicidade dos serviços de que dá conta lidade. No caso contrario, em exposição mo
oprimeiro relataria do tribunal,ja distribuido; tivada, inilicará á repartiçã.o que @l'denou a 
autorisou-se o tribunal (art. 75), em quanto despeza a causa da rE-cusa do projecto.» 
uma lei de contabilidade não definir o processo Por esta disposição, a,sim amplamente re
do exame prévio das ordens de pagamento, a digida, ficou o tribunal armado do veto absc
esta.belecer no seu regimento n0rmas para o luto sobre todas as ordens (~e despeza, que 
exame forem expedidas pelas ditIerentes secretarias. 

«Das ordens de pagamento das despezasA ordem não registrar1 a considera-se annul
periodicas definidas!!a lei do orçamento que lada e o pagamento a que ella se retere não 
tiverem credor e vencimento certo, assim se realisa portanto. 
como "as ordens em virtude das quaes se po- A proposição da Camara dos neputados 
nham creditos á ,1Í~posição de ordenadores abranda o rigor desta disposição procurando 
secunda rios ou si lhes adeante por anteci- evitar attritOB entre o tribunal e o executivo, 
paif,io para despezas que se devem effectuar e estabelece no art. 12 § 2" que: <<O Presidente' 
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da:. Republica, si julgar imprescindivel a des
'peza impugnada pelo tribunal, poderá orde
nai-a sob sua responsabilidade. O tribunal 
registrará então sob protesto, o decreto que 
ordenar a despeza, levando o facto ao conhe
cimento do Congresso. » 

Não obstante as limitações estabelecidas no 
n.:i deste artigo, a disposição do projecto 
vindo da Camara dos Deputados resolve a 
maior das difficuldades que tem apresentado 
em sua execução o regulamento de 17 de 
dezembro. 

O 1leto sob protesto ou o registro em re
serva consagrado em varias legislações, 
havia sido já indicado em diversos planos de 
organbação, elaborados anteriormente, mas 
que não chegaram a ser arloptados. Parece á 
com missão providencia salutar. 

Cumpre refiectir que as regras de fisca-
-~lisação de despeza que o Tribunal de Contas é 

chamado a praticar, não são novas entre 
nós: todas (,lUas existem esparsas entre as 
leis de fazenda, mas infelizmente sem a ver
dadeira e conveniente execução. 

Este desideratum se conseguirá com a 
creação de um tribunal, organisado com au
tonomia bastante e com as garantias neces
sarias para imprimir á acção fiscalisadora a 
efficacia desejada e ha longos annos recla
mada eIp. benefi?io mesmo da administração. 

A acçao do Tribunal ha de ser previamente 
benefica. O que convem é que as propostas de 
orçamento sejam preparadas em tempo e com 
os necessal'ios esclarecimelitos e individua
ções, para que o Congresso, estudando-as com 
isenção, possa dotar todo~ os serviços com as 
verb~s necessarias, sem que a administração 
pr~lse de lan~r mão de artificios para 
eVitar alguns, as vezes de necessidade im
prescindivel, 

Quando as leis forem assim elaboradas e a. 
administração pu~lica estiver compenetrada 
do dever que lhe JUcumbe de respeital-as a 
fiscalisação constituirá apenas uma. form~li
dade de facílima observancia. 

Reputando de maxima importancia o as
sumpto de que trata a. proposição da Camara 
dos Deputados, a commissão de finanças é de 
parecer que seja a mesma approvada pele 
Senado. 

Sala das commissões, 29 de agosto de 1893. 
-Rodrigues Al1les.-""Manoel Victorino. -Q, 
Bocayuva.-João Barbalho, vencido. 

VOTO EM SEPARADO 

si mesmo, já pelo systema de rigor, que foi 
preferido por aquelle ramo do Poder Legis
lativo. 

Deixamos de parte as disposiçães da propo
sição, relativas ao pessoal, á sua distribuição, 
á sua competencia especial, e bem assim ao 
andamento dos serviços e despachos do tri
bunal, para, sómente, considerar o que foi 
estabelecido, como funcção ou attribuição 
principal do mesmo : - o exame pre1lio de 
tar1a e qualquer ilespeza ordenada, com o di
reito de veto absoluto. 

Não se ignora que é este, salvo pequenas 
differenças, o systema ailoptado na Italia. e 
em mais um ou outro l'aiz da Europa. Mas 
tambem sabe-se que o mesmo tem sido im
pugnado e reppllido pelos legisladores de ou
tros povos, notadamente na França e na 
America do Norte, por ser susceptivel dos 
mais graves inconvenentes, desde que o Esta
do da respectiva legislação financeira e fiscal 
e as normas da contabilidade publica não lhe 
corl'espondam, exacta e inteiramente, além 
de outras razões de ordem administrativa e 
legislativa em contrario. 

E', precisamente, debaixo deste ponto de 
vista, que devemos apreciar, entre nós, a 
questão sujeita. 

Muito embora nação regida e administrada 
constitucionalmente, ha cerca de 70 annos, o 
Brazil nunca teve até hoje, um systema, bem 
organisado e completo, para a contabilidade 
dos dinheiros publicos, 

O que tem regulado e subsiste a semelhante 
respeito consiste, na sua maior parte, de dis
posições diversas, que foram successivamente 
encarta(las e continuam esparsas nas caudas 
das leis orçamentarias (10 lmperio, a datar da 
de 15 (le dezembro de 1830, ajudadas ou am
pliadas pelas praticas em voga, muitas das 
quaes .. da mais viciosa rotina I 

Tambem temos tido, é certo. algumas leis 
especiaes regulando, de modo conveniente, 
determinados ramos ou serviços da adminis
tração financeira; mas tudo tem sido feito ou 
continuado sem o p(msamento de uma conso
lidação systematica, ou no intuito de um todo 
uniforme e inteiramente comprehensivo da 
importante materia da escripturação e conta
bilidade publica. 

Tal fora a legislação do Imperio. 
proclamada a Republica, os governos desta 

teem desde então, nos seus decretos de r.eor
ganisação dos serviços e nas suas circulares 
ou instrucções expedidas, seguido inva.ria
velmente o mesmo processo e conducta do 
regimen anterior. isto e, adoptando medidas 

. _ ou regras parciaes, isoladas, conforme a solu-
A P.r0pOSIÇ~O da Cam~ra dos Deputados, pela ção do momento; de maneira que as boas 

qual e orgamsado o TI'lbunal de Contas, re- ! regras e completas, que uniformisem e fa.ci
clama, e~ muito, o criterlO exClarecido do I !item a contabi~idade, geral e especial, dos 
,~~8f~,Ja,p~l.!1-importancia da m\teria em, diyersos minialteribs e repartições subordi-
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nadas são ainda uma dàs nossas' necessidades 
urgentes a satisfazer, em bem da adminis
traçãs publica. . 

Sabidas estas condições, é facil de ver que 
o systema rignrista, com que se pretende 
estabelecer o Tribnnal de Contas, não será, 
certamente, o mais adequado, Na pratica 
terá de causar frequentes embaraços á mar
cha ordinaria das operações e serviços, Gomo 
aliás já tem succedido, por melhores que 
sejam as intenções dos JUizes. 
. Quer-se encaixar a ultima peça do machi

nismo financeiro, moldaua nas formas do 
riporismo italiano, ao meio de peças despro
porcionadas, desaggregadas mesmo e, em todo 
caso, ajustadas tora da previsão dessa peça 
ulterior, que veio intrometter-se nas suas 
1'uncçóes. . • São imitações prejudiciaes do 
extrangeiro, como tantas outras, que já 
temos feito inopportun:l mente. 

Para cumprir o disposto na Constituição 
Federal acerca da creação do Tribunal de 
Contas, mas sem desattender ás condições da 
nossa contabilidade financeira, em a qual elIe 
vinha fnnccionar, na Camara dos Deputados 
foi offerecido um projecto substitutivo que 
procurava chegar a uma solução razoavel e, 
sem duvida alguma, de efficacia na fiscali
sação dos dinheiros publicos: nos referimos 
á emenda, em voto separado, dos Srs. depu
tados Casimiro Junior e França Carvalho. 

Propalou-se, porém, talvez sem fundamento, 
que a opposição politica daquelIa camara 
collaborou contra essa emenda por occasião 
de ser votada, e o certo ê que a maioria pre
feriu o systema que manietasse melhor a 
acção do governo. 

Entretanto, por nossa vez, convencidos de 
que importa, sobretudo, legislar para as con
dições actuaes do paiz e de accordo com estas, 
para evitar a improficuidade da lei, ou os 
embaraços constantes do bom andamento dos 
serviços, é tambem nosso parecer que a pro
posição da Camara dos Deputados seja assim 
substituida: 

O Congresso Nacianal decreta: 
Art. 1.° E' approvado o decreto n. lU6 de 

17 de dezembro de 1892, na parte relativa ao 
Tribunal de Contas, com as seguintes altera
ções: 

Os arts. 27, 28, 29 e 30 sejam substituidos 
desta fórma: . 

Art 27. O Tribunal de Contas tem juris
dição privativa sobre.as pessoas e cousas su
jeitas á sua competencia, a qual abrange to
dos os responsaveis pelos dinheiros ou valo
res pertencentes á Fazenda Publica Federal, 
residentes no paiz ou rora delle; 

No exercicio de suas attribuiões elle fisca
lisa e julga segundo as especies respectivas. 

§ ].0 Ao Tribunal de Contas, como fiscal da 
administração financeira, compete: 

a), examinar as tabeUas (la distribuição de 
credito feitas pelos ministros em execução da 
lei orçamentaria; 

b), examinar os decretos, ordens e avisos 
dos differentes ministros, susceptiveis de 
crear de~peza, e registral-os, reconhecida a 
sua legalidade, ou em caso contrario, devol
vel-os á repartição que tiver ordenado a des
peza, motivando a recusa rio regi8tro. 

c), examinar mensalmente, á vi~ta dos ba
lancetes, o movimento da receita e despeza, 
verificando ~i a arrecadação das diversas 
rendas e a applicação de~tasse acham de ac
cordo com o disposto nas leis que regem a 
materia; 

d), recapitular e rever annualmente os re
sultados mensaes, conferindo-os com os que 
lhe forem apresentados pelo governo; 

e), examinar, pelos respectivos titulos, si 
as concessões de aposentadoria, jubilação e 
reforma dos empregados civis ou mi'itarru, 
e bem assim as de mei" soldo, montepios e 
pensões estão dentro das forças da lei orça
mentaria ou de algum credito aberto para 
esse fim; 

(l, verificar si as ordens e os pagamentos de 
despeza certa e outras indicadas no art ..• 
foram feites segundo as formalidades da lei 
e dentro dos creditos autorisados, expondo 
no seu relato rio annual as irregularidades 
porventura encontradas; 

g). verificar e rever annualmente as contas 
dos differentes ministerios, sob o ponto de 
vista de sua exactidão e legalidade, profe
rindo declarações de conformidade ou não con
formid(}de a esse respeito; 

h), dirigir ao Congresso Nacional um rela
torio annual, em o qual exponha os resulta
dos da sua fiscalisação, apreciando o estado 
da Fazenda Publica, sob o ponto de vista da 
execução das leis orçamentarias e outl'as que 
entendam com a receita e despeza, e apon
tando as difficuldades encontradas, as lacunas 
da lei, e bem assim as alterações ou reformas 
que parecerem de acerto. 

(Supprimidos os arts. 28, 29 e 30 do de
creto.) 

§ 2. ° Ao Tribunal de Contas, como Tribu· 
nal de Justiça, compete: 

(Sigam-se as di~posições constantes do art. 
31 do decreto citado,) 

§ 3.° As decisões definitivas do Tribunal 
de Contas, como Tribunal de Justiça,. teem 
força d' sentença com execução apparelhada. 

Art. 31. A recusa do registro de actos sus
cepti veis de crear despfza varia vel (art. 102, 
§ 2° das disposições geraes), quando fundada 
na falta ou insufficiencia de credito, e na ca
rencia de faculda(l.e ou incompetencia do go
verno para abril-o ou autorisal-o, fia especi8, 
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constitue veto á creação da despeza, ou área
lisa~ão do pagamento. 

Si, porém, os motivos da recusa consisti
rem em outras razões estranhas, o Presidente 
da Republica, apreciando os mesmos, si lhe 
parecerem improcedentes, poderá insistir pelo 
registro, que então deverá ser feito pelo tri
bunal, sob a declaração- com reserva. 

Art. 32. Não dependem do registroprevio 
do Tribunal de Contas: 

a) as ordens e pagamentos da despeza 
certa; 

b) os pagamentos da divida fiuctuante, isto 
é, dos bilhetes do Thesouro e os seus respe
cti vos juros ; 

c) as despezas eífectuadas nas alfandegas e 
outras repartições da Fazenda Federal, exis
tentes nos Estados; 

d) as despezas por tal modo urgentes, como 
nos casos de epidemia e guerra, que si dei

. xassem de ser autorisadas ou realisadas in
continenti prejudicariam a utilidade e efficacia 
do acto. 

e) as despezas de caracter reservado serão 
apenas submettidas ao tribunal para verifi
car si foram ellas ordenadas dentro das 
'verbas em cujo manejo o Poder Executivo 
tem ampla liberdade de acçao, destinadas a 
serviços que não podem ser desvendados sem 
prejuizo do bem publico e do bom exito. 

(- Accrescente-se-, como art. 102 das dis-
posições geraes do decreto citado: ) . 

Art. 102. A despeza publica, seja autori
sada na lei orçamentaria, sE'ja em virtude de 
creditos add icionaes (especiaes, supplementa
res e extrordinarios), é certa ou varia.ve!. 

§ I. o E' reconhecida como despeza certa : 
a) a de vencimentos elo pessoal empregado 

no serviço publicr., descriptos no orçamento, 
incluidos os de aposentados, jubilados e re
formados; 

b) a do pagamento de juros e amortisação 
da divida publica fundada, das pensões e ou
tras verbas, que, por sua natureza, não este
jam sujeitas a variação; 

c) a de alugueis dOi! predios destinados ás 
repartições ou misteres do serviç{) publico 
federal e a despeza miuda ou de mero expe
diente do mesmo serviço. 

§ 2." E' considerada despeza variavel 
aquella que se refere: 

a) ao pagamento da divida fiuctuante e 
juros respectivos e, semelhantemente ao de 
subvenções. jures e auxilios garantidos ás 
companhias ou empresas p:Lrtículares ; 

b) á acquisição do material em gera1. pa
gamento de féria;, fornecimemo de generos e 
comedorias, aju"as .le '-usto e gratifi-ações 
extraordinarias, não especificadas na lei; 

c) ao pagamento de serviços de caracter 
- transitorio, e quaesquer outros eventuaes ou 

tlxtraordinarios. 

§ 3.° A distincção feita entre despem certct 
e vuria",el estabelece uma regra meramente 
administrativa para regular o ordenament~ 
elas despezas, não figuranrlo, por isso, nos or
çamentos ou contas publicas. 

Art. 2.· Prevalecem as rlisposições con
stantes dos al'ts. 94 a 101 do decreto n. 1166, 
de 17 de dezembro de 1892, assim na parte já 
executada, como na que de futul'o deva e. 
possa sel·o. 

Paragrapho unico. A tabella A do numer(} 
e vencimentos dos empregados do Tribunal 
de Contas, annexa ao mesmo decreto, é sub· 
stituida pela que acompanha a presente lei. 
-Isto é:- Seja adoptada a tabella que acom
panha ao proposição da Camara dos Depu
tados. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 1893-
- A. Cavalcanti.- Saldanha Marinho.
Domingos Vicente. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem 
do dia da sessão seguinte: 

Discussão unica da rerlacção das emendas 
do Senado á proposição da Camara (lOS Depu
tados, n. 55, de 1893, approvando, com mo
dificações, o decreto n. 1167, de 17 de de
zembro de 1892, que autorisou a fusão do 
Banco da Republica com o do Brazil ; 

Dita da redacção da emenda do ~enado á 
proposição da mesma camara, n. 69, de 1893, 
provendo sobre o alistamento eleitGraI, in
cClmpatibilirlade e outras medi,las attinentes 
ás eleições federae~> ' 

.. 

Votação em 2" discussão das proposições da 
Camara dos Deputados: 

N. 54, de 1893, estendendo a todos os offi
ciaes do exercito reformados de accordo com 
o decreto n. 193 A, .de 1890, as disposições do 
decreto legislativo n. 18 de 1891; 

N. 56, de 1893, concedendo urna pensã() 
mensal de 100$ a D. Claudina Telles de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes; 

N. 47, de 1893, concedendo pensão a D. Rita 
Rodrigues àa Fonseca Hermes, viuva do ma
rechal Hermes Ernesto da Fonseca. 

I,1em, em discussão unica, da proposição da 
mesma camara, n. 49, de 1893, substitutiva 
do projecto do Senado, n. 2, de IR92, deter
minan'o que a reforma concedida por de
ereto ,le 17 de março de 1891, ao general1le 
brigada ~'re'erico Christiano Buys, será no 
posto de general de divisão. 

Idem em 2" discussão, da proposição n. 72, 
de 1893, autorisando o goyerno a con('eder um 
anno de licença, com ordenado, a Francisco 
Paulino de Figueiredo, 2° escripturario da 
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extincta 'fhesouraria de Fazellda da Pa
rahyba do Norte, addido lÍo Alfandega do 
mesmo estado. 

Idem em la discussão, do projecto do Se
nado, n. 45, de 1893, dispondo que os pro
prios naeionaes que actualmente não es
tiverem occupados por quaesquer repartições 
federaelS serão entregues, no prazo de 60 dias 
da promulgação desta lei, aos governos dos 
esta~os, como propriedade que delles ficarão 
~ndo; 

Idem em 2' discussão, do pl'ojecto do Se
nado, n. 44, de 1893, autorisando o governo 
a conceder um anno de licença, com venci
mentos, a José Herzaide Guimarães, 3° es
crillturario da extincta Thesouraria de Fa
zanda de S. Paulo, nddido á Alfandega do 
Piauhy. 

Idem, em 2" discussão, das proposições da 
Camara dos Deputados: 

N. 46, de 1893, mandando vigorar, para 
os devidos effeitos, o decreto de 16 de janeiro 
de 1890, que aposentou; com ordenado por 
inteiro, o bachorel Antonio Ferreira dos 
Santos Caminha, no loga.r de secretario da po
licia do estado do Rio de Janeiro; 

N. 53, de 1893, determinando que a pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira Souza, 
viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio Fer
reira de Souza, seja paga desd~ a data do fal
~ecimento de s.eu marido; 

N. 70, de 1893, relevando á viuva do ca
pitão Fernando Carlos de Menezes, 2° official 
da. Contac\orilJ. Geral da Guerra, D. Idalina 
Alice de Wmezes. a quantia de 1:500$ que 
seu finado marido recebeu da Fazenda. Na
eional, a titulo de andeantamento. 

3J dis,cQssão das proposições da Camara dos 
Deputados, n. 32, de 1892, fixando o subsidiO 
que os senadores e deputados vencerão na 
:p:rQ~ima futura legislatura; 

N. 7l, de 1893, regulando o numero e ven
cimentos dog empregados das repartições de 
saude dos portos. 

2' discussão da proposição da mesma Ca
mara, :n, 71, de 1893, concedendo a D. Elysia 
Augusta de QI~veira Galvão, viuva do capi
tíio do exercito Cícero de Brito Galvão, repar
tidamente cOJll seus tres filhos, a pensão de 
80$ mensaes. 

Leva,nta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

101a seSCRo em 9 de setembro de 1893 
Presidencia do Sr. Gil Goulart (~ $eçre

lario) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acta - EXPE
DIENTE - Discurso do Sr. Esteves Junior - Req,.ueri
mento do Sr. Catuuda - ORDEM DO DIA - Votaçao da 
mataria cuja discussão ficou encerrada na sessão an .. 
terior - 3- discussão da proposição n. 81, de 1893-
D,scursos e emendas do Sr. F'. Machado - Votação 
das proposições ns. 82 e 71, de 1893. 

Ao meio-dia comparecem 33 Sra. senadores, 
a. Eaber: Gil Goulart, Antonio Baena, Joa
quim Sarmento, Nina Ribeiro, Thomaz Cruz, 
Manoel Barata, Gomensoro, Cruz, Catunda, 
João Cordeiro, José Bernardo, OliveiraGalvão, 
Amaro Cavalcanti, João Neiva, Firmino da. 
Silveira, Joaquim Pernambuco. João Barba
lho. Messias de Gusmão, Manoel Victorino; 
Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Braz 
Carneiro, Aril3tides Lobo, Saldanha Marinho, 
Joaquim Felicio, C. Ottoni, Silva Canedo, Pa
ranhos, Aquilino do Amaral, Santos Andrade, 
Generoso Marques, Raulino Horn e Esteves 
Junior. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, nM havenc\o 

reclamações, dá-se por approvada a acta dlL 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Francisco Machado, Rosa Junior. Q. Bo
cayuva, Laper, Rodrigues Alves, Joaquim 
de Souza, Joaquim Murtinho e Luiz Del
fino. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Prudente de Moraes, João Pedro. 
Souza Coelho, Cunha Junior, Elyseu Martins, 
Coelho e Campos, Virgílio Damasio, E. Wan
denkolk, Pinheiro Machado e Julio Frota; 
e sem causa participada os Srs. Almeida Bar
reto, Gaspar Drumond. Ruy Barbosa, Ame
rico Lobo, Campos Salles, Pinha\ro Guedes, 
U. do Amaral, Ramiro Barcellos e Coelho Ro
drigues. 

O SR. 3· SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do 10 secretario da Camara dos Deputados, 

datado de 5 do corrente, communicando 
que aquella camara o.pprovou a emenda do 
Senado relativa ao projecto que trata da 
emigsão iUegal de titulos ao portadof ~ sua 
repressão, e que naquella data remetteu os 
autographos á sancção presidencial.-Intei
rado. 
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Sete do mesmo secretario da Camara dos 
Deputados, datados de 5 e 6 do corrente, 
remettendo as seguintes proposições: 

N. 88, de 1893 - b Congresso Nacional 
decreta: 

Art. 1. 6 São exceptuadas das disposições do 
art. 6° e seus paragraphos, da lei n. 39 A de 
30 de janeiro de 1892, os officiaes da arma de 
artilharia que exercerem cargos vita.licios no 
magisterio das escolas militares, os membros 
do Congresso Federal. os governadores dos 
estados e os que se acharem no estrangeiro 
em com missões do governo. 

Art. 2.° Os officiaes de que trata o artigo 
antecedente serão transferidos para o estado
maior da artilharia, independente de vagas e 
não poderão ser promovidos para os corpos 
arregimentados de sua arma em quanto se 
acharem inhibidos de neUes prestar ser
viços. 

Art. 3. o Não existindo official algum com 
o tempo de serviço de fileira exigido pelo 
art. 6' da citada lei, para ser promovido ou 
transferido para o estado-maior, a vaga será 
.preenchida pelo mais antigo dos arregimen
tados, no caso de tranBferencia, e de arma, no 
caso de promoção, guardando-se, porém, a 
proporção dos principios estabelecidos por lei 
para o accesso . 

Art. 4.° Nas transferencias que de ora em 
deante tiverem de ser feitas para o estado
maior, observar-se-ha, tanto quanto possivel, 
a ordem de antiguidade entre os officiaes que 
tenham preenchido a condição do serviço de 
fileira exigido por lei. 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 5 de setembro de 
1893.-Jollo Lopes, presidente.-Antonio Aze

-redo, l° secreterio. - Antonio Borges de 
Athayde Junior, 2° secretario.-A' commissão 
de marinha e guerra. 

De n. 89 de 1893-0 Congresso Nacional 
resolve: 

Art. 1. ° E' considerado em disponibili
dade, para o eft'eito' de receber os orde
nados garantidos pelo art. 6° das disposições 
tramlitorias da Constituição, o juiz de di
reito Augusto Carlos de Amorim Garcia. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 5 de setembro de 
1893. -Arthur Cesar Rios, vice-presidente.
Antonio Azeredo, l° secretario -A. Junior, 
2° secretario.-A's commissões reunidas de 
legislação e justiça e de finanças. 

De n. 90 de 1893-0 Congresso Nacional 
'decreta: 

Art. l.0 E' O governo autorisado pelo Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores a. 

abrir, no corrente exercicio, o credito extra
ordinario de 265:Q80$ para occorrer ás de~pe
zas da Directoria Sanitaria da Capital Fe
deral, do Laboratorio Bacteriologico e dos hos
pitae:> de isolamento. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições emcon· 
trario. 

Camara dOI> Deputados, 5 de setembro de 
1893. - JOão Lopes, presidente. -Antonio 
Azeredo, lo secretario.-Antonio Borges de 
Athayde Junior, 2° secretario.-A' commissão 
de finanças. 

N. 91, de 1893 - O Congresso Nacional 
resolve: 

Art. L" Fica o Poder Executivo autori· 
sado a conceder um anno de licença, com or
denado, ao bacharel Joaquim de Almeida 
Faria Sobrinho, auditor de guerra do 5° dis
tricto militar, afim de tratar de sua saude 
onde lhe con vier. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 5 de setembro de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presi,dente.
Antonio Aõeredo, 1° secretario.- Antonio 
Borges de Athayde Junior, 2° secretario.-A' 
commissão de marinha e guerra. 

N. 92, de 1893 - O Congresso Nacional 
resolve: 

Art. 1. ° E' o governo autorisado a refor
mar o Archivo Publico, distribuindo o pes
soal de conformidade com a tabella infra, 
que fixa os respectivos vencimentos, sendo 
dous terços de ordenado e um terço de gra
tificação pro labore. 

Director ................. . 
2 chefes de secção a 6:000$ .. . 
3 archivista (senrlo um delles 

secretario) a 4:800$. ' ......• 
3 sub-archivistas a 3:600$ ..... 
1 porteiro ....•.....•......... 
1 continuo .•................. 

9:000$000 
12:000$000 

14:400$000 
10:800$000 
2:400$000 
1:600$000 

Art. 2.° Na reforma deverá ficar con
signado que serão recolhidos ao Archivo Pu
blico Nacional todos os autos de jurisdicção 
contenciosa, findos. dos cartorios rlo Districto 
Federal e cuja antiguidade exceder de 30 an
nos. bem como os livros de notas, registros 
de testamentos e tombos de capellas, que 
tiverem mais (le 40 annos. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 6 <le setembro de 
1893.-João Lopes, presidente.-Ar:tonio Aze
redo, l° secretario.-Antonio Borges de Atha
yde Junior, 2° secretario.-A' commissão de 
finanças. 
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N. 93, de 1893 - O Congresso Nacional 
resolve: ., 

Art. 1.0 O Poder Executivo fica autorisarlo 
a conceder um anno de licença, com orrenado, 
ao bacharel João Francisco. Poggi de Figuei
redo, jUiz seccional do estado do Amazonas, 
para tratar de sua sauda, onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 6 de setembro de 
1893.-JoClo Lopes, presidente.-Antono Aze
redo,l °secretario.-Antonio Bo"ges de Athayde 
Junior, 2° secretario. - A's commissões re
unidas de justiça e legislação e de finanças. 

N. 94, de 1893 - O Congresao Nacional 
decreta : 

Art. l.0 E' o Poder Executivo autorisado a 
abrir, no corrente exerci cio , um creilito ex
traordinario da im portancia de ~ 28,875-0-0, 
ao cambio de 27 d. por 1$, para o pagamento 
dos juros devidos á Ceard Harbour Corpo
ration, do capital empregado nas obras do 
porto do Ceará. 

Art. 2." E' o governo autorisado a fazer as 
operações de crec1ito necessal'ias para attender 
a esse pagauJento. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Câmara dos Deputados, 6 de setembro de 
1893.-Arthur Cesar Rios, vice-presir1ente.
Antonio Azeredo, lo secretario. - Antonio 
Borges de Athayde Junior, 2" secretario.-A' 
commissão de finanças. 

O SR. DOMINGOS VICENTE (servindo de 20 .çe
cretaj'io) declara que não ha pareceres. 

o Sr. Esteves Junior-Sr. pre
sidente, achava-me perto do Sr. 2° secretario, 
na occasião em que S. Ex. procedia á leitUra 
da acta e, portanto, ouvi bem distinctamente 
que elIa declara que no vrincipio da sessão 
compareceram diversos senadores. Entre os 
destes não se acha incluido o meu nome, assim 
como elIe não figura entre os que compare
ceram depois de aberta a sessão. 

Isto combina. com o que se lê no Diario do 
Cong·resso de hoje, do qual tambem não consta 
o meu nome. 

Ora, V. Ex. e o Senado sabem que compa
reci vouco depois da leitura da acta e tomei 
parte em todos os trabalhos da casa, votando, 
na sessão secreta, pela decretação do estado 
de sitio e conservando-me aqui até ao fim da 
sessão, até 4 horas e tanto. 

Não desejo que se supponha que fugi de 
tomar parte nas deliberações do Senado de 
hontem e, portanto, á responsabilidade do 
meu voto; e por isso peço que se rectifique a 
acta neste ponto. 

6811.1.1>0 :l-i - V. IV 

O SR. PRESIDENTE-A reclamação do hon
rado senador vae ser attendida. Effectiva
mente V. Ex. esteve presente. Houve omis
são por parte da ppssoa encarregada de 
organisar a lista dos senadores que entram. 

O SR. ESTEVES JUNIOR-No Diario do Con
gresw tambem não constou meu nome; e 
muitas prssoas me perguntaram hoje si tinha 
de facto deixado de comparecer. 

Quero que se saiba que cumpri o meu dever. 

OSr. Joakiln Catunda-Sr.pre::.. 
sidente, a situação é gravissima. Acredito 
que o troar do canhão que ouvimos não an
nuncia os funeraes das instituições; acredito 
que a Republica tem muita vida para não ser 
suffocada por uma rebeIlião. 

Mas é tempo, é occasião opportuna de 
mostrarem os bons patriotas, por actos mais 
no que por palavras, que saberão cumprir o 
spu dever, na triste emergencia por que pas
samos. 

A sessão tomba para seu fim, leis impor
tantíssimas estão ainr1a por votar, o tempo é 
de sacrificios e "de abnegações em pról da 
causa publica. 

Proponho, pois, que o Senado, e peço a V. 
Ex. que o consulte a resppito, não ob
stante o dia de amanhã ser domingo, e, por 
con,equencia, um daquelles em que não se 
celebram sessões ordinarias, funccione ama
nhã; e, que, si for necessario, o Senado deli
bere fazer sessões nocturnas, afim de que 
dentro de seis dias, que apenas nos restam, 
possamos dotar o governo das leis que são ~n
f1ispensaveis para o andamento dos negoClos 
publicos. 

O SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. que en
vie á mesa o seu requerimento por escripto. 

Vem á mesa o seguinte 

Requerimento 

Proponho que o Senado funccione amanhã, 
apesar de ser dia feriado, e faça sessões no
cturnas afim de votar as leis de meio, visto 
estar a findar a presente sessão. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1893.
Joahim C"tunda. 

E' lido, !tpoiado, posto em discussão, a qual 
fica sem debate encerrada. 

o §r. Presidente diz que o reque
rimento contém duas partes distinctas e por 
isso vae submettel-o a votos por partes. 

E' approvada a primeira parte e rejeitada 
a segunda. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacção das emendas do Senado 
á prop05ição da Camara dos Deputados, n. 55, 
de 1893, approvando com modificações o 
decreto n. 1167, de 17 de ~ezembro de 1892, 
que autorisou a fusão do Banco da Republica 
com o do Brazil . 

Segue-se em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacção da emen,la do Senado 
8áproposição da mesma camara, n. 69, de 
il03, provendo sobre o alistamento eleitoral, 
ncompatibilidade e outras medidas attinen
tes ás eleições federaes. 

Votação em 2" discussão da proposição da 
Camara dos Deputados. n. 54, de 1893. esten
dendo a todos os officiaes do exercito refor
mados de aecordo com o decreto n. 193 A, de 
1890, as disposições do decreto legislativo n. 
18 de 1891. 

.- E' approvada a proposição, salvo a emenda 
additiva offerecida pela commissão de mari
nha, e guerra no seu parecer. 

E' approva,la a emenda additiva. 
E' a prop'lsição, assim emendada, adoptaJa 

e passa para 3' discussão. 
Votação em 2" discussão da proposição da 

Camara dos Deputados,n. 56, de 1893, conce
d~ndo uma pensão mensal de 100$ a D. Clau
dma Telles de Menezes, viuva do capitiie Pe
dro Muniz Telles de Menezes. 

E' approvada em escrutinio secreto por 25 
votos contra II e, sendo adoptada, passa para 
3" discussão. 

Votação em 2" discussão da prop0siç~0 da 
Camara dos Deputados.n. 47, de 1893. conce
dendo pensão a D. Rita Rodrigues da Fonseca 
Hermes, viuva do marechal Hermes Ernesto 
da Fonseca. 

E' approvada em escrutinio secreto p(!)r 18 
votos contra 15 e, sendo adoptada, passa para 
3" discussão. 

Votação em discussão unica da proposição 
da Camara dos Deputados,n. 49, de 1893, sub
stitutiva do projecto do Senado. n. 2,de 1892, 
determinando que a reforma concedida por 
decreto ele 17 de março de 1891, ao geneJal 
de brigada Frederico Christiano Buys, será 
no posto de general de divisão. 

E' rejeitada em escrutinio secreto por 19 
votos contra 18 e vae ser devolvir1 a á Camara 
dos Deputadoo:! com a communicação do oc
corrido. 

Votação em 2' discussão da proposição da 
mesma camara, n. 72. de 1893, autorisando 
o governo a conceder um anno de licença, 
com ordenado, a Francisco Paulino de Figuei
redo, 2° escripturario da extincta thesoura
ria de fazenda da Parahyba do Norte, addido 
á alfa.ndega do mesmo estado. 

E' approvada em escrutinio secreto por 25 
votos contra 12 a, sendo adoptada,passa para 
3" discussão. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA (pela ordem) re
quer dispensa de intersticio para a. 3" discus
são ria proposição. 

Consultado, o Senado conceie a dispensa_ 
Votação em 1" (Uscussão do projecto do Se

nado, n. 45, de 1893, dispondo que os proprios 
nacionaes que actualmente não estiverem oc
cupados por quaesquer repartições ftderaes 
serão entregues no prazo de 60 dias, da pro
mulgação desta lei, aos governos dos estados, 
como proprie~a«e que delles ficarão sendo. 

E' approvada e, sendo adoptada, passa para 
2" discussão. indo previamente ás com missões 
de justiça e legislação e de finanças. 

Votação em 2' rliscussão do projecto do Se
na(10, n. 44. de 1893, autorizando o governo 
a conceder um anno de licença, com venci· 
mentos, a José Herzaide Guimarães, 3" escrip
turario da extincta thesouraria de fazenda de 
S. Paulo, a'l dido á alfandcga rlo Piauhy. 

E' approvado em escrutínio secreto por 19 
votos contra 14 e, sendo ac10ptado,passa para 
3" discussão. 

Votação em 2" discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 46, de 1893, man
dando vigorar, para os devidos effeitos, o de
creto de 16 de janeiro de 1890,que aposentou, 
com ordenado por inteiro, ao eacharel Anto
aio Ferreira dos Santos Caminha, no logar de 
secreta.rio da policia do estado do Rio de Ja
neiro. 

E' regeitada em escrutinio secreto por 19 
votoS contra 15 e vae ser devolvida áquella 
camara com a communicação do occorrido. 

Votação em 2' discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 53, de 1893, det,'r
minando que a pensão concedida a D. Mar\l\. 
Augusta Ferreira SOUZIlo, viuva do brigadeiro 
Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, será 
paga desde a data do fallecimento de sel). 
marido. 

E' approvarlllo em escrutinio secreto por ~4 
votos contra 13 e, sendo adoptada, passa a 
3" discussão. 

O SR. JOÃo NEIVA (pela ordem) requer dis
pensa de intersticio para a 3" discussão da. 
proposição. 

00nsultado, o Senado concede a di!\pensa. 
Votação em 2" discussão da proposição da 

Camara dos DQPutados. n. 70, de 1893, rele
vando à viuva do capitão Fernando Carlos 
de Menezes, 2" official da Contadoria Geral da 
Guerra, 1'). Idalina Alice de Menezes, a quan· 
tia de I :5QO; que seu fina~o marido recebeu 
da Fazenda Nacional, a titulo de adianta· 
mento. 

E' approvada por 29 votos contra 7 e,sendo 
adoptada, passa para. 3" discussão. . 
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Entra em 3" discussão e é sem debate ap
provada e adoptada, para ser submettida á 
sancção prel!idencial, a proposição da Camara 
dos I?eputadbs, n. 82, de 1893, fixando o sub
sidio que vencerão os senadores e deputados 
na proxima futura legislatura. . 

Segue-se em 3& discussão,com a emenda ap
provada em 2', a proposisão da. Camara dos 
Deputados, n. 81, de 1893, regulando o nu
mero e os vencimentOliI dos empregados das 
repa.rtições da. saude dos portos. 

O Sr. Francisco Machado
Sr. presidente, não era meu intuito otrerecer 
~menda a <,ste projecto, para o fim de não 
crear difficuldades á, sua passagem e discus
são. 

Como, porém, não sou o primeiro a apre
sentaI-as, por isso que outras já subsistem, 
os meus escrupulos cessam, creando, assim, 
ensejo opportuno para que o Senado reconsi
dere a materia, 

A emenda qu~ pretendo mandar á mesa é 
relativa á transpodção da lnspectoria de 
Saude do Amazonas, da classe em que se acha 
para a anterior. Sã.o obvias as razões de 
uma tal pretenção. 

Acha-se o Amazonas comprehendido na 
classe que abrange os estados do Piauhy, Rio 
Grande do Norte, Parahyba, Sergipe, Espi
rito Santo e Matto Grosso. 

Não ha equidade nesta equiparação, desde 
que o porto de Manáos otrerece um movi
mento superior ao dos portos desses estad.os. 

O SR. SARMENTO-E' o sexto porto mari
timo da União. 

O SR. FRANCISCO MAcHADo-E para forne
cer prova eloquente e cabal do movimento 
do porto de Manáos, com o qual entende di
rectamente o serviço da Inspectoria de 
Saude, lerei n V. Ex. e ao Senado um pe
queno topico do relatorio do Ministerio da 
Fazenda, que se refere a esse movimen
to (lê) : 

«A Alfandega de Manáos registrou em o 
anno findo CDS seguintes algarismos, attinen
tas á sua navegação: 26 paquetes de longo 
curso, 49 de grande cabotagem e 398. de na
vegação fluvial, que se estende ás fronteiras 
das republicas limitrophes, em mais de uma 
viagem mensal para a Bolívia, Perú e Ve
nezuela e representa o seu grande com
mercio.» 

Nestas con,1ições, na.r1 a mais justo do que 
tomar-se para a classificação o movimento d9 
cada um (lOS portos, isto é, o traba.lho ('OS 
que exercem funcçÕ6S nas inspectorias de 
sau"'e; narla mais facil, digo, do que equipa
rar o Amazonas aos portos que se acham na 
olassificação anterior ..• 

O SR. SARMENTO-Pelo menos. 
O SR. FRANCISCO MACHADO- ... áqueIla em 

que está aquelle collocado. 
Para remerriar e obstar a semelhante des

igualda<le, a tão relevante falta de equinade 
quanto ao porto de Manáos, vou submetter á 
consiileração do Senado a emenda que tomo 
a liberdade de enviar á mesa. 

O SR. SARMENTO-Muito bem. 
Vem á mesa, é tina, apoiada e posta con

junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Na tabella dos vencimentos das inspectorias 
inclua-se o estado do Amazonas na segunda 
classificação entre as palavras - dos estados 
do-e-Maranhão-, supprimindo-se a da ul. 
tima c\as~ifi~ação. 

Sala das sessões, 9 (le setembro de 1893.
Joaquim SaTmento.-F. Machado. 

O SR. DOMINOS VICENTE lê e envia á mesa. 
a seguinte 

Emenda 

No grupo onde figuram Maranhão, Ceará, 
Alagoas, Paraná e Santa Catharina inclua-se 
-Espirito Santo-, eliminado do grupo que 
se segue.-Domingos Vicente. 

E' apoiada e posta conjunctamente em dIS
cussão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encel'
ra-se a discussão. 

Procede-~e á votação. 
E' approvada a emenda adoptada em 2' dis

cu~são, supprimindo o art. 2" da prop0sição. 
São succe~sivamente approvadas as emen

das dos Srl'. Francisco Machado, Joaquim 
Sarmento e Domingos Vicente. 

A proposição fica sobre a mesa, afim de 
que as emendos olferecidas e approvadas em 
3a discussão passem por nova na sessão se
guinte. 

Segue-se em 2' diRcussão, e é sem debate 
approvada em escrutinio secreto por 26 vo
tos contra 17, e, sendo adoptaua, passa para 3', 
a proposição da mesma camara, n. 71, de 
189:3, concedendo a D. EIiza Augusta da Sil
veira Galvão, viuva do capitão do exercito 
Cicero de Brito Galvão, repartidamente com 
seus tres filhos, a pensão de 80$ mensaes, 
como parecer da comissão de marinha e. 
guerra. 

Esgotadas as materias da ordem do diQ., 
o Sr. pre~idente designa para a da sessão se
guinte: 

Votação em 2' dIScussão da proposição da 
Cama.ra dos Deputados, n. 73, de 1893, fixando 
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a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores para o exercicio de 1894 ; 

Nova discussão'das emendas ofi'erecidas e 
approvadas em 3a discussão á pI'op08ição da 
Camara dos Deputados, n. 81, de 1893, regu
lando o numero e os vencimentos dos empre
gados ~as repartições de saude dos portos; 

2a dlscussao da proposição da Camara do~ 
Deputados, n. 59, de 1893, reorganisando o 
tribunal de contas; 

3- discu~são da proposição da Camara dos 
Deput~d"s, n. 5~, de 1893, determinando que 
a pensa0 concedida a D. Maria Augusta Fer
reira Souza, viuva do brigadeiro Antonio Ti
burcio Ferreira de Souza, será paga desde a 
data do fltllecimento do seu maridrl; 

N. 72, de 1893, au torisando o governo a 
conceder um anno de licença, com ordenado 
a Francisco Paulino de Figueiredo, 2° escri: 

-lltl1rario da extincta thesouraria de fazenda 
da Parahyba do Norte, addido á alfandega do 
mesmo estado; 

, 2" discussão da proposição da mesma ca-
mara, n: 66, de 1893, relevando da prescripção 
em que .mcorreu D. Olympia Victor Baptista, 
e autorlsando o Poder Executivo a mandar 
pagar· lhe a impor~ancia do meio soldo da pa
tente rle seu falleCldo pae o alferes Francisco 
Victor Baptista, correspondente ao prazo de
corrido de 10 de maio de 1867 a 24 de agosto 
de 1892_ 

Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 

102a sessao em 10 d& setelllllro ~e 1893 

Presidencia dos Srs. Gil Goulart e Antonio 
Baena (20 e 30 secretarios) 

SUMMA.RIO - Chamada - Leitura d!\ acta - Decla
, ração de voto do Sr. Monteiro de Barros - A ppro

vação da acta - EXPEDIENTE - Pareceres - ORDEM 
DO DIA - Adiamento da votação da proposição n. 73 
-:-I!!ncerramento da discussão das emendas i propo
Blçao n. 81, de 1893 - Observações do Sr. presidente 
- Chamada-Encerramento da discussão dos arts. 10 

,"-a 13 da pro posição n. 59, de 1893. 

Ao meio-dia, presentes 33 Srs. senar1 ores, 
a saber: Gil ~oulart, Antonio Baena, Fran
cis~o Machado, Joaquim Sarmento, Nina Ri
beiro, Gomensoro, Cruz, Joakim Catunda, 
José Bernardo, Oliveira Galvão, João Neiva, 
Firmino ,la Silveira, Joaquim Pernambuco, 
João Barbalho, Rosa Junior,Manoel Victorino, 
Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Q. 
Bocayuva, Braz Carneiro, Salr1 anlla Marinho, 
Joaquim Felicio, Americo Lobo, Rodrigues 
Alv~, Joaquim de Souza, SilvaCanedo, Para
lI11O@,A,flullino d0 Amaral, Joaquim Murti-

nho, U .do Amaral, Santos Andrade, Generoso 
Marques e Esteves Junior. 

Abre-se a sessão. • 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Mont,eiro de Barros diz 
que não é para fazer observações sobre a acta 
que pede a palavra; apenas deseja fltzer uma 
declaração de voto relativamente ao estado 
desitio. 

Não se aehava presente na capital, quando 
o Congresso tomou eRta importante "elibera
ção ; não é amigo de fazer exhibições, nem 
ostentação de suas opiniões; entretaRto,o caso 
de que se trata é grave, e o orador entende 
que, como representante (la nação, deve as
sumir li\, responsabilidade que lhe cabe de dar 
todo o apoio ao governo na emergencia em 
que elle se acha contra uma revolução. 

Como representante do paiz, julga cumprir 
um dever declarando que é inteiramente soli
dario com a maioria do Congresso no empe
nllo de fortalecer o governo, porque, sem 
governo legitimo e fortalecido, a paz publica, 
primeira condição da prosperirlade de um 
paiz, não fica efficazmente garantida. 

Nesse sentido é que apresenta a sua decla
ração de voto, pedindo que seja inserida na 
act-, . 

Vem á mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que, por me achar ausente desta 
capital, não votei a resolução pela qual o 
Congresso decretou o estado de sitio, mas 
que a approvaria si estivesse presente. 

Sala dali sessões do Senado, 10 de setembro 
de 1893.-Monteiro de Barros. 

Não havendo mais quem faça observações, 
f1à-se por approvada a acta. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Pru,len te de Moraes, João Pedro, 
Thomaz Cruz, Souza Coelho, Cunha Junior, 
Elyseu Martins, Coelho e Campos, VirgiliCll 
Damasio, E. Vandenkolk, Pinheiro Machado 
e Julio Frota; e sem causa participada os 
Srs. Manoel Barata, Coelho Rorlrigues, João 
Cordeiro, Amaro Cavalcanti, Almeir:la Bar
reto, Gaspar Drummond, Messias de Gusmão, 
Ruy Barbosa, Laper, Aristides Lobo, C. Ottoni, 
Campos Sallf's, Pinheiro Gue"es, Raulino 
Horn, Luiz Delfino e Ramiro Barcellos. 

O SR. 3° SECRETAR.IO (ser1}indo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do 10 secretario da Camara dos De
putados, datado de 6 do corrente mez, com-
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municanoo que a.quella Camara adoptou e 
enviou á sancção presidencial a resolução do 
Congresso Nacional que reorganisa o serviço 
dQ correio federal.-Inteirado. 

O SR. JoÃo NEIVA (servindo de 2° secretario) 
lê e vão a imprimir, para entrar na ordem 
dos trabalhos, os seguintes 

PARECERES 

N. 242- 1893 

A commissão de finanças, attendendo a que 
s Camara dos Srs. Deputados é quem melhor 
póde julgar do valor e importancia dos servi
ços dos seus empregados, e da necessidade 
de credito para pagal·os, é de parecer que a 
proposção rlaquelJa casa que manda abrir o 
credito de 51:733$333 para pagamento dos 
vencimentos devidos aos empregados da se· 
cretaria, seja approvada pelo Senado. 

Sala dascommissões, 9 de setembro oe 1893 
- Manoel Victorino. - Q. Bocayuva. - Sal
danha. Maringo.-Monteiro de Barros. - Do
mingos Vicente. - Rodrigues Alves. 

N. 243 - 1893 

As commissões reunidas de cONstituição, 
poderes e diplomacia e de finanças, tendo 
examinado a proposição da Camara dos Srs. 
Deputados, n. 83 do corrente anno, e os seus 
fundamentos, são de parecer que seja appro· 
vada a proposição da mesma Camara que 
manda, que as exclusões de que trata o art. 
9o do decreto n. 117 de 4 de novembro de 
1892 não comprehendam os empregados da 
Inspectoria Geral da Obras Publicas,reorgani
sada pelo ... decreto n. 406 de 17 d(il maio de 
1890. 

Sala das commissões,5 de setembro de 1893. 
- Aristides Lobo. - Q. iJocayuva. - F. Ma
chado.- Domingos Vicente. - Manoel Victo
rino. - Rodrigues Alves. - João Barbalho.
Monteiro de; Barros. - Saldanha MaI-inho. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo na casa numero para. deliberar, 
fiC!1 adiar1a, pa ra quando houver esse numero, 
a votação em 2" discussão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 73 de1893, fixando 
a despe;za do Ministerio ela Justiça e Negocios 
Interiores para o exercicio de 1894, por que 
devia começar a ordem do dia. , 
. ~eguem~se em nova discussão, a qual en

cerra-S'e sem deb'ate, as emendas offerecidas e 

approvadas em 3" discussão á proposição da. 
Camara dos Deputados, n, 81, de 1893, regu
lando o numero e os vencimentos dos empre
gaGos das repartições de saude dos portos. 

o S.". Presidente iliz que a listada 
porta a.ccusa a presença de 32 Srs. senadores, 
entretanto, no recinto não se acha esse nu
mero ; vae mandar proceder á chamada para 
se verificar si ha ou não numero legal. 

Procede-se á chamada dos 32 Srs. senadores 
que compareceram á sessão e deixam de re
sponder o~ Srs. Joaquim Sarmento, Rosa 
Junior e Santos Andrade. 

O SR. 3° SECRETARIO informa que o Sr. se
nador Rosa Junior participou á mesa que se 
retirava por incommodado. 

Fica adiada a votação por falta de quorum. 
O SR PRESIDENTE annuncia a segunoa dis

cussão da pruposição da Camarados Deputados, 
n. 59, de 1893 e informa que a commissão de 
finanças, no parecer que emittiu sobre a ma
teria, dividiu-se, opinando alguns fie seus 
membros pela approvação da alludida propo
sição e offerecends outros um substitutivo. 

Declara que a base da discussão é a pro
posição, mas que os Srs. senaGores podem na 
oiscussão tomar conhecimento do substitutivo. 
(O Sl·. 2° secretario dtlixa a presidencia, que ti 
occupada pelo Sr. 3° secretario.) 

Entram em segunda discussão, a qual en
cerra-se sem debate, os arts. 1° a 13 da pro
posição. 

O SR. PRESIDENTE declara que, estando re
duzido a menos de um terço o numero de se
nadores presentes, vae levantar a, sessão e 
designa para a ordem do dia da sessão se
gumte: 

Votação em 2" discussãe da proposição da 
Camara dos Deputarlos, n. 73, de 1893, fi· 
xanrlo a despeza do Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores para o exercicio de 1894; 

Votação das emendasofferecidas e approva· 
das em 3' discussão á proposição da Camara 
dos Deputados, n. 81, de 1893, regulando o 
numero e os vencmentos dos empregados das 
repartições de saude dos portos; 

Continuação da 2" discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 59, de 1893,_ 
reorganisando o Tribunal de Contas. 

3° dificussão das proposições da Camara dos 
Deputados: 

N. 52, de 1893, declarando que a reforma. 
do brigadeiro graduado Joaquim Antonio 
Xavier do Valle será no posto de general de 
brigada effectivo, com as vantagens do de
creto n. 18 de 17 de outubro de 1891. 

N. 53, de lR93, determinando que a pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira Sohza 
vi\lva do ,bI'iga.deiro Antonio Tiburcio Ferreira 
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de Souza, será paga desde a. data do faneci
me:Q. to de seu marido; 

N. 72, de 1893, autorisanGo o governo a 
conceder um anno de licença, com ordenado, 
a Francisco Paulíno de Figueiredo, 2' escri
pturario da extincta thesouraria de fazenda 
da Parahyba do Norte, addido á alfandega do 
mesmo estado. 

2" di ta da proposição da mesma Camara, 
n. 66, de 1893, relevando a prescripção em 
que incorreu D. Olympia Victor Baptista e 
autorisando o Poder Executivo a mandar pa
gar-lhe a importancia do meio saldo da pa
tente de seu faIlecido pae o alferes Francisco 
Victor 2aptista, correspondente ao periodo 
decorrido de 10 de maio de 1867 a 24 de agosto 
de 1892. • 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 30 minutos 
da tarde. 

l03a sessão em 11 ae ~etembro de 1893 

Presidencia do Sr. Gil Goulart e Antonio 
Baena (20 e 3' seCl'etarios) 

SU":.!ARlO - Chamada - Leitura da aeta - Expediente 
- Parecer - ORDEM DO DIA - Encerramento da dis
cussão da proposição n. 59, de 1~93 até o art. 33-
Questão de ordem - Votação do orçamento do inte
rior - Requerimentcr do Sr. Ballna - Chamada
Encenamento da discussão d .. s proposições ns. 52, 
53, 72 e 66 - Adiamento da votação - Parecer. 

Ao meio-dia comparecem 29 Srs. senadores, 
a saber: Gil Goulart, Antonio Baena, FI'an
cisco Machado, Joaquim Sarmento, Nina Ri
beiro. Gomensoro, Cruz, Catunda, Oliveira 
Galvão, Almeida Barreto, João Neiva, Fir
mino da. Silveira, Joaquim Pernambuco, 
Messias de Gusmão, Virgilio Damasio, Domin
gos Vicente,Monteiro de Barros, Q. Bocayuva, 
Bra]: Carneiro, Aristides Lobo. Saldanha Ma.
rinho, Joaquim Felicio, Rodrigues Alves, 
Silva Canedo, Paranhos, U. do Amaral,Santos 
Andrade, Esteves Junior e Luiz Delfino. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não ha \fendo 

reclamações, dá-se por approvada. a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a. sessão os 
Srs. Thomaz Cruz, João Barbatho, Manoel 
Victorino, Americo Lobo, Joaquim de Souza, 
Joaquim Murtinho, Generoso Marques e Ma
noel Barata. 

Deixam de compareeer com causa partici
pada os Srs. prlldente de Moraes, João Pedro, 
Pinheiro Guedes. Souza Coelho, Cunba Ju
nior, Elyseu Martins, Rosa Junior. Coelho e 
Cam}!OS, E. Wa.ndenkolk, Pinheiro Machado 
e .J1:Wo froia.; til sem c&.&S& participJ.da as SI'!!. 

Coelho Rodrigues, João Cordeiro, José Ber-' 
naJ'do, Amaro Cavalcanti,Gaspar Drummond, 
Ruy Barbosa, Laper,C.Ottoni, Campos Sanes, 
Aquilino do Amaral, Raulino Rorn e Ramiro 
Barcellos. 

O SR. 30 SECRATARIO (ser'lJindo de l°) dá· 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma do Sr. senador Pinheiro 
Guedes. expedido de Nitberoy, datade de 10 
do corrente, communic:Lndo que tem 
deixado de comparecer ás sessões por falta. 
de conducção.-Inteirado. 

Officios: 
Dous do lO secretario da Camara das De

putados, datados de 10 do corrente, re
mettendo as seguintes proposições: 

N. \-15, de 1893 - O Congresso Nacional 
decreta : 

Art. 10 E' o governo autorisado a abrir á 
~ rba-Repartição da Carta Maritima-, no 
exercicio corrente, o credito supplementar 
de 32: 150$, para as rlespezas do pessoal e 
material dos novos pharóes que se est~o 
erigindo nos estados do Pará, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Bahia, Espírito Santo, S. Paulo 
e Santa Catharina, para os quaes o orça
mento vigente não consignou tunda. 

Art. 2° Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 10 de setembro de 
1893.-João Lopes, presidente.- Antonio 
Azeredo, l° secretario.- Thomaz Delfino, 
servindo de 2' secretario.-A' commissão de 
ftnauças. 

N. 96, de 1893- O Congresso Nacional 
decreta: 

Art. lo E' o Poder Executivo autorisado a 
abrir no corrente exercicio os creditas sup
plementares seguintes: de duzentas contos de 
réis á verba-Aposentados- n. 6 do art. 7° 
da lei n. 126 B, de 21 de novembro de 1892; 
(le cincoenta contos de réis á verba-Ajur1as 
de custo- n. 21 do mesmo artigo; de vinte 
e cinco contos de réis a verba-Despezas 
eventuaes-n. 30 do mesmo artigo. 

ArL 2° Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 10 de Setembro de 
1893.-João Lopes, presir1.ente.-Antonio Aze
)'edo, lo secretario. - Thomaz Delfino, servindo 
de 2" secretario.-A' commissão de finanças. 

Do secretario dos negocias da agricuitura., 
commercio e obras publicas !lo estado de' 
S_ Paulo, datado de 6 elo corrente mm, remet
tendo d<>u~ ellemplares do relatorio que apre-
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sentou, em 4 de a.bril ultimo, ao presidente 
daquelle estado, sobre os serviços a cargo 
daquelle iecretariado no anno proximo pas
sado.-Archive-se e agradeça-se. 

O SR JoÃo NEIVA (servindo de 2° secretario) 
lê e vão a imprimir para entrar na ordem 
dos tra.balhos os seguintes 

PARECERES 

N. 244 - 1893 

A commissão de finanças examinou a pro
posição da Camarados Deputados autorisando 
o governo a abrir no corrente exercicio o 
credito extraordinario de 265: 980$ para oc
corrtlr ás despezas da Directoria Sanitaria da 
Capital Fe1leral, do Laboratario Bacteorolo
gico e dos hospitaes de isolamento. 

Parece á commissão que, á vista dos justos 
fundamentos dessa proposição, merece ella a 
approvação do Senado. 

Sala das commissões, II de setémbro de 
1893.-Q. Bocayuva.- Saldanha Marinho.
DOrIJingos Vicente.- Monteiro de Barros.
Rodrigues Alves.-João Barbalho. 

N. 245 - 1893 

A commissão de justiça e ligislação, exami
nando a proposição da Camara dos Deputados, 
pela qual se concede um aR no de licença, 
com ordenailo, ao bacharel João Francisco 
Poggi de Figueiredo, juiz seccional do estado 
do Amazonas e bem assim os documentos que 
a instruiram, é de parecer: 

Que sendo evinente o estado precario de 
saude rlaquelle bacharel, seja a mesma pro
pOSição adoptada pelo Senado. 

Sala das commissões, 11 dé setembro de 
1893.-Gomensoro. -Nina Ribeiro. 

A com missão de finanças está de accordo 
com o parecer supra. 

Sala das commissões, 11 de setembro de 
1893.-Manoel Victorino.-Domingos Vicente. 
Rodrigues Alves .- Saldanha Marinho.- Q. 
Bocayuva.-Monteiro de Barros 

ORDEM DO DIA 

Não havendo ainda numero para deliberar 
continuam adia.das as votações por ~ue devia 
começar a ornem do dia. 

Continuação da 2" discussão da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 59, de 1893, 
retlrganisando o Tribunal de Contas, cumu-

lativamente com o substitutivo o1fei'ecido por 
alguns membros da commissão de finanças. 

Entram successivamente em discussão, a 
qual encerra-se sem debate, os arts. 14 a 33 
da proposição. 

o Sr. President,e declara que ha
vendo no recinto numero sufficiente para 
votar e sendo o orçamentodoMinisterio do In
terior materia urgente,vae interromper a dis
cussão daquelle projecto para proceder á vota
ção que ha pouco foi adiad(\. 

Em seguida procede á leitura do parecer 
da commissão e declara que, pela conclusão 
deste parecer, verifica-se que a commissão 
opina pela rejeição de todas as emendas; crê, 
portanto, que imp; 'rta isto a retirada das 
emendas da commissão. (Apoiados.) 

Entretanto, consulta o Senado si julga pre
judicadas as referidaf' emendas. 

Procede-se á votação sobre este ponto e o 
Senado resolve aífirmativamente. 

O SR.JOÃO NEIVA (pela ordem) dizqueá vista 
do exposto pela com missão no seu pll.recer,re
quer a retirada da emenda que o:lfereceu ao 
§ 3°. 

O SR. AMERICO LOBO ~ela ordem) pelo mes
mo motivo,requer a retlrada da emenda sobre 
Escola de Minas. 

Consultado o Senado, consente na retirada 
das ditas emendas. 

O SR.. ANTONIO BAENA (pela ordem) pede, sob 
protesto, a retirada da emenda relativamente 
á. representação do Pará restabelecendo a 
verba de 2:000$ para o estabelecimento de 
ed ucandas do Pará. 

Esta verba é uma restituição que a União 
faz, attendendo ao direito que tem aquelle 
importante estabelecimento. 

Igualmente peàe para retirar á rubrica 37, 
a emQnda augmentando a verba de 5:000$ 
para a Sociedade Geographica do Rio de Ja
neiro. 

Consultado, o Senado consente na retirada. 
O SR. MESSIAS DE GUSMÃO (pela ordem} re

quer tambem a retirada da emenda que o:lfe
receu á rubrica 34. 

Consultado, o Senado consente na retirada. 
O SR. VIRGlLIO DAMASIO (pela ordem) requer 

a retirada da emenda quP, com o Sr. Manoel 
Victorino, mandaram á rubrica 28. 

Consultado, o Senado consente na retirada 
das emendas. 

O SR. JOÃo NEIVA (pela ordem) diz que o 
Senado acabou de votar os conclusões sobre a 
commissão de finanças. 

A commissão de finanças, apresentou estas 
emendas cuja votação faz objecto da consulta. 
feita pelo Sr. presidente. 
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Parece-lhe que o Senador já rejeitou estas 
emendas e portanto não ha razão de susjei
tal-as á votação. 

O SR. PRESIDENTE-Não foi nesse sentido 
que submetti á approvação,porque me parece 
que a commissão de tinam:as não tem o poder 
de excluir as emendas offerecidas por qual
quer senador. 

Não submetti nesta parte a approvação do 
Senado o parecer da commi~são. 

O SR. JoÃo NElvA-Então peço a V. Ex. 
que consulte ao 8enado se acceita as conclu
sões do parecer de modo generico. 

O Sr. Pre~idente-O Sr. senador 
Neiva acaba de propor para que o Senado 
se pronuncie na votação em globo sobre to'as 
as emendas apresentadas. O regimento a este 

-":respeito não tem àisposição alguma clara que 
vede nem. autorise; apenas devo dizer que as 
ementias versam sobre materias r1lfferentes: 
umas tratam r1e um assumpto e outras de 
outro. Sendo possivel que o Senado entenda 
que umas devam ser prejudicadas e outras 
não, parece á mesa que a votação das emen
das deve-se fazer separadamente (apoiados) 
para evitar a confusão de materias distinctas, 
estabelecendo um precedente que me parece 
não ser proveitúso. 

Todavia vou submetter a votos b requeri
mento do Sr. Neiva para que as emendas se
jam submettidas a votas em globo. Neste sen
tido consulto o Senado se entende que as 
emendas devem ser votadas separadamente. 

O Sr. Genero~o Marque~-
8r. presidente, o regimento é a lei regular
mentar dos trabalhos desta casa. Segundo o 
regimento as emendas devem passar por uma 
votação especial, cada uma de per si. Como 
é que o Senado vae derogar por uma vota
ção em caso especial este . preceito regi
mental ~ 

O ~R. PRESIDENTE-Não foi resolvido nada 
a respeito. V. Ex está enganado .. 

O SR. GENEROSO MARQUES-V. Ex. submet
teu a votos o re<iuerimento do illustre sena
dor pela Parahyba; caso seja approvado o 
requerimento fica derogado nesta parte. 

O SR. DOMl~os VICENTE dá um aparte. 
O SR. GENEROSO MARQUES - Não se vota 

parecer. 
O parecer é uma opinião para guiar o voto 

do Senado, é um estudo que faz a com missão, 
é um conselho acerca da solução que deve ter 
8. materia sujeita á sua alJreciação; mas não 
<l~~a. .. a ordem determinada no regimento 
'P"J.'a~,,;y(jtáçãó • 

·f,.~~:,,-: '".- . , 

O regimento diz: será votado em primeiro 
logar o proj2cto e em seguida as emendas; e 
determina o processo de votação de cada uma 
das emendas. 

Este requerimento do nobre senador pare
ce-me que vae alterar o preceito regimental 
e, por isso, creio que V. Ex. não póde sub
mettel-o á votação, 

Não tenho interesse algum nesta questão, 
porque estou de accordo com o parecer da 
commissão de finanças. 

Acho, porém que, para poupar cinco mi
nutos de trabalho, não devemos sacrificar a 
lei reguladora dos nossos trabalhos. 

O Sr. Pre8ident,e-0 Sr. senador 
está de accordo pelo que acaba de dizer, com 
as praxes estabelecidas: a votação das emen· 
das costumam ser separadamente. 

O artigo do regimento diz (lê): 
«Encerrada a discussão de todos os artigos, 

emendas e additivos, serão submettidos á vo
tação, separadamente, artigo por artigo, com 
as respectivas emendas.» 

Esta dispcsição regimental tem sido inter
pretada no sentido de subrnetterem-se as 
emendas a votos separadamente. Esta sempre 
foi a praxe seguida pela mesa relativamente 
a este artigo. 

O Senado acaba de ouvir a leitura do regi
mento e a reclamação do Sr senador pelo 
I"araná, está, portanto, habilitado a decidir a 
questão. 

Os senhores que entendem dever proce
der-se á votação das emendas, separadamen
t?, isto é, cada uma de per si, queiram levan
tar-se. 

Foi rejeitado o requerimento do Sr. sena
dor Neiva. 

Frocede-se á votação. 
E' approvada a proposição, salvo as emen

das. 

São successivamente rejeitadas todas as 
emendas attinentes ao assumpto em votação. 

E' a proposição adoptada e passa para 
3a discussão. 

O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer 
dispensa de intersticio pltra a 3" discussão da 
proposição. 

Consultado, o Sepado concede a dispensa. 
Votação das emendas offerecidas e appro

vadas em 3· discussão a proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 81, de 1893, regulando 
o numero e os vencimentos dos empregados 
d8.s repartições desaud& dos portos. 
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São successivamente rejeitadas as emen- de impresso no Diario do Congresso, o se-
das. guinte 

E' a proposição, com a. ernenàa approvada, 
adoptada e vae ser devolvida á Camara dos 
Deputados, indo antes á commissão de redac
ção para redigir a emenda. 

(Assume o presidencia o Sr. Antonio Baena, 
3° secretario.) 

Proseguindo a discussão interrompida, fica 
encerrada a discussão dos arts. 34 a 79, bem 
como o da tabella que acompanha a proposi
ção da Camara dos Deputados, n. 59, de 1893, 
reorganisando o Tribunal de Contas. 

Annunciada a votação, verifica-se não haver 
mais numero para deliberar, pelo que proce
de-se a chamada dos Srs. senadores, que 
compareceram á sessão (37) e deixam de 
responder os Srs. Virgílio Damasio, Saldanha 
Marinho, Paranhos, U. do Amaral Generoso 
Marques e Luiz Delfino. (6) 

O SR. 4° SECRETARIO communica que os 
Srs. Virgílio, Damasio, Saldanha Marinho e 
Luiz Delfino, retiraram-se por incommodadoB. 

Fica adiada a votação. 
Entram successivamente em 3' discussão, a 

qual encerra-se sem debate, adiando a votação 
por falta de quorum, as proposições da Ca
mara dos Deputados: 

N. 52, de 1893, declarando que a reforma 
do brigadeiro graduaClo Joaquim Antonio Xa
vier do Valle, será no posto de general de 
brigada effectlvo, com as vantagens do de· 
creto n. 18, de 17 de outubro de 1891 ; 

N. 53, de 1893, determinando que a pensão 
concedida a D. Maria A ugusta Ferreira Souza, 
vi uva do brigadeiro Anton,o Tiburcio FH
reira de Souza, será paga desde a data do 
fallecimento do seu marido; 

N. 72, de 1893, autorisando o governo a 
conceder anno de licença, com ordenado, a 
Fr.wcisco Paulino de Figueirer1o, 2' escriptu
rario da extincta thesouraria. de fazenda da 
Parahyba do Norte, jl.ddido á alfandega do 
mesmo estado. 

Segue-se em 2' discussão, com o parecer da 
commissão ,le finanças, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta de 
numero legal, a proposição da Camará dos 
Deputarlos, n. 66, de 1893, relevando a pre
scripção em que incorreu D. Olympia Victor 
Baptista e autorisando o Poder Executivo a 
mandar pagar-lhe a importancia do meio-soldo 
'da patente de seu faUecido pae o alfares 
Francisco Victor Baptista, correspondente ao 
período rlecorrido de 10 de maio de 1867 a 24 
de agosto de 1892. 

O SR. 4° SECRETARIO lê e fica sobre a mesa, 
pa.ra ser discutido na sessão seguinte, depois 

SSI!ADO 35 - v. IV 

PARECER N. 246-1893 

Redacçãr!J da emenda do Senado a proposiçlJo 
da Camara dos Deputados. n. 81, de 1893, 
marcando o numero e os vencimentos dos 
empregados das repartições de saude dos 
portos 

O art. 2°-Supprima-se. 
O art. 3°-Passe a 2°. 
Sala das commissões, II de setembro de 

1893.-Americo Lobo.-ManoelBarata. 
Esgotadas as materias da ordem do dia, o 

Sr. presidente' designa para a da sessão se· 
guinte: 

Discussão unica na redacção da emenda do 
do Senaclo, a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 81, de 1893, regUlando o numero e 
os vencimentos dos empregados das reparti-
ções de saude dos portos; _ 

Discussão em 2" discussão da proposição da. 
Camara dos Deputados, n. 59, de 1893, reor
ganisando o Tribunal de Contas; 

Votação em 3" discussão das propasiçães da 
Camara dos Deputados: 

N. 52, de 1893, declarando que a reforma 
do brigarleiro graduado Joaquim Antonio Xa
vier do Valle, será no posto de general de 
brigada effectivo, com as vantagens do Je
creton. 18, de 17 de outubro de 1891; 

N. 53, de 1893, determinando que a pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira Souza 
viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio Fer
reira de Souza, será paga deste a data do fal
lecimento de seu marido; 

N. 72, de 1893, autorisando o governo a 
conceder um anno licença, co.m ornenado. a 
Francisco Paulino de Figueiredo, 2° escriptu
rario da extincta thesouraria de Fazenda. da 
Parahyba do Norte, addido. á Alfandega do. 
mesmo estado; 

Votação em 2" discussão da proposição da 
mesma camara, n. 66, de lB93, relevando a. 
prescripção em que incorreu D. Olympia 
Victor Baptista e autorisando o Poder Ex
ecutivo a mandar pagar· lhe a importancia d& 
meio so.ldo da patente r'e seu faUecido pae o 
alferes Francisco Victor Baptista, correspon
dente ao perio.do decorrido de 10 de maio. de 
1867 a 24 de agosto de 1892;' 

3" discussão da proposição da. Camara nos 
Deputados, n. 73, de 1893, fixando. a. despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocios lnteriores 
para. o exercicio de 1894; 

2' dita, das proposições da mesma. Camara, 
n. 78.de 1893, autorisando o Poder Executivo 
a organisar sob a denominação de Instituto 
Sanitario Federal, o serviço sanitario terras-
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tre. comprehenden-1o o Laboratoaio Bacthe
riologico e hospitaes de isolamento; 

N. 85. de 1893, autorisando o Poder Ex
ecuti vo a abrir o credito necessario para pa
gamento do:! vencimentos devidos aos empre
gados da Secretaria d;\ Camara dos D pu
tados em virtude da resolução da mesma 
camara n. 28 "e agosto do corrente anno; 

3' discussão da proposição n 54, de 1893 
estendendú a todos Oil officiae~ do exerdro ]'e
forma"os de accordo com o decreto n. 193 A, 
de 189l'. as "isposições do decreto legislativo 
n. 18 de 1891: 

3' dit, do projecto do Senado, n. 44. de 
1893. autorisando o governo" conceder um 
anno de lLença, com vencimentos. a Jose 
Herzaide Guimarães. 3' eflcl'ipturario da ex
tincta. th som'al'ia de Fazenda de S. Paulo, 
addido áalfan-1ega do Piauhy; 

o SR. 3° SECRETARIO ($ervindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Joaquim Sarmento, datado 

de ho,ie. communicando que pOi' incommodo 
ue saude deixa de comparecer ás sessões.
Inteirado. 

DJ Sr. João Felippe Pereira, communicando 
que em data de 9 do corrente, a,summ o 
exercício do cargo e'e ministro de E~tado dos 
negoc os da industria. viação e obras publicas, 
para o qual foi nomeado por 'decreto de 9 do 
corren te. -Inteirado. 

o Sr. Presidente dizque. achando
se presente numero inferior ao (le um terço 
dos Srs. senadores. nãó póde haver sessão e 
designa pasa ordem do dia da sessão se· 
guinte: 

Sessão secreta para leitura e approvação 
das actas e'e tres sessões secretas anteriores. e 
si li' ,u ver 1 empo. sessão publica cUJa ordem (10 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos dia é a seguinte: 
da tarde. D,scussão uníca da redacção da emenda do 

3" <Hscussão da proposição da mesma ca
mara. n. 71. de 1893. concedenda a D. Elisa 
Augusta da Silveira Galvão. viu va do ca
pitão do exercito Cicero de Brito Gal vão, re
partidamente com seus tres filhos, a pen:.ão 
de 80$ menSlõ,es, 

Acta em 12 dp, set~mbro de 1893 

Senado á proposlção da I:amara J0S lIe pu
tados. n _ 81, e'e 11'93. regUlando o numero e 
os vencimentos r1.os empregados das reparti
çÕE!s o.l~ ~allde rlml portos; 

Votação. em 2" (tiscussão, da proposição da 
Presirlencia do Sr. Gil Goulàl·t (2' secretario) Camara dos Depntados. n, 59. (le 1893, reor· 

ganisando o TrIbunal de Contas. 
Ao meio-,lja e 15 minutos comparecem 18 Votação,em 3a (liscussão. das proposições da 

Srs. sena·lores. a saber: Gil Guulart, Antoni Camara dos Deputados: 
Baena, Francisco Macha"1o. Manoel I:larata. N. 52. de 18\:13. declarando que a reforma 
Gomensoro. Catun'a. Oliv6\ira Galvão. João do b;'ig,ldeiro graduarlo JoaqUim Antonio Xa
Neiva. H.osa Junior, Manoel Victorino. Mon- vier do Valle será no 1,08to de general de 
teirode Barros, Ari3tides Lobo. Saldanha brigJda effectivo. com as ~antagens do de
Marinho, ,Joaquim Felicio. C. Ottoni. Pa- creto n. 18 (le 17 outubro de 1891 ; 
ranhos. Santos Andrade e Luiz Dellino. N. 53, de 1893. determinando que a p"nsão 

Deixam de comparecer com causa partici- concedida a D. Maria Augusta Ferrfira de 
pada os Srs. PNj"ente ('e Moraes, João Pe Souza. viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio 
dro, Thomaz Cruz. Souza Coelno. Joaquim Ferl'eira de Souza. será paga desde a data 
Sarmento. Nina Ribeiro. Cunha Junior. EIy· (lo fallecimento de seu marido; 
seu Martins, Firmino (la S,lveira. Joaquim N.72. de 18\:13. antorisando o goverl'o a 
Pernambuco. Laper, Braz Carneiro, Coelb0 e conceder' um anno de lieença. com ors.enado. a 
Campo~. E. \Vandenkolk. Ro"1rigues Alves. Francisco Paulino de Figueiredo. 2" escriptu
Pinhe;ro Gue(1es. Joaquim de Souza. Pinheiro rario da extincta Thesouraria de Fazenda da 
Machado e Julio Frota; e sem causa partici - Parahyba do Norte. addido á alfandega do 
pa,la as Srs Cruz. Coelho Ro ~rigues. João mesmo estado. 
Cordeiro. Jose Bernardo. Amaro Cavalcanti. Votação. em 2" discussão, (19, proposição da 
Almeida Barreto. João Barb'alho. Gaspar mesma Camara. n. 66, (le 1893. releva.ndo a 
Drummond, Messias de Gusmão. Virgílio a prescripção em que incorreu D. Olimpla Vi
ma.BlO. Ruy Barbosa, Domingos Vicente, ctor Baptista e autol'isando o Poder Execut'vo' 
Q, Bocayuva. Amêrico Lobo. Campos Salles. a mandaI' pagar-lhe a importancia do meio 
Silva Ca.ne'"'o. Aquilino (lo Amaral. Joaquim soldo ,:Ia patente do seu fallecido pai o ai
Murtinho. U do Amaral. Generoso MarqUES. feres Francisco ViCtOl' Baptista.correspondente 
aaulino Horn. Esteves Junior e Ramíro I ao periodo clecorrido de 10 de maio de 1867 
.~~~~i:ls. 1 a 24 de agosto de 1892 ; 
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3~ discussão· da. proposição da Camara dos 
Deputado". n 73. de 1893, fixando a des
peza. do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riorse, para o exercicio de 1894 ; 

2" di'a das pr .. po<ições da mesma Camara: 
N. 7S. de 1"l93. autorisando o Poder Ex

ecutivo a org'anisa1' ~ob fi. dpnominação de In
stituto SanitariJ Fedf'ral. o serviç, sanitario 
terrestre, compreliendendo o Laboratorio 
Bacteriobgico e hospit ... es de isolamento; 

N. S5. de 1893. autorisando o Poder Ex 
ecutivo a abrir o credito neces~ario para pa
gamentos dos vpncimentos devidos aos em
pregados da Secretaria da Camara rlos De
putados em. virtude da resolução da me~ma 
Camar·a. de 2S de agosto do c 'r rente anno. 

3J discmsãIJ da proposição da mesma Ca
lilara, n. 54, de IS9;~, estendelldo a todos os 
otIiciaes do I:'xer~ito reform ,cl os de accorno 
com o decreto n. 193 A, de lS9:1, as dis
po~ições do decreto legislativo n. lS. de 
ISQl ; 

3' dita no pro,jecto do Senado, n. 44, de 
IS93, autorisando o governo a conce'er um 
anno de licença, com vencimento~, a .Tosé 
Herzaide Guimarães. 3' escripturario da ex
tincta Thesouraria de Fa,zenda de S. Paulo, 
addirto á Allandega do Piauhy ; 

3' dita da. pl'Oposição da Camara dos De
putad')~ n. 71. de 1893, concedendo a D. Eliz 
Auglist.a da Silveira Galvão, viuva do çapi· 
tão ~.o exerdto Cícero de Bri to Gal vão. repar
tidamente com seus tres filhos, á pensão de 
80$ mensaee. 

AGIa em 13 de selem bro de 1893 

Presidencia do Sr. Gil Goulart (20 secre
tario) 

Ao meio-dia e 15 minutos comparecem 18 
Srs. senadol'es, a saber: Gil Goulart, "'nt· .. 
nio Baen;-t. Esteves Junior. Firmino da Sil
veira, Nina Ribeiro, C Ottini, Manoel Ba
rata, Aquilino do Amaral, Braz Carneiro, 
Silva Canedo, Messias de Gusmão, Rodl'igues 
Alaves, Gomensoro, Monteiro de Barros, Silva 
Paranhos, Q. Bocayuva, Rosa Junior e Joa
quim Murtmho. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs.: Prudente de Moraee, João Pedro, 
Thomaz Cruz, Souza Co 'lho, Joaquim Sar 
mento. Cunha. Junior, Elíseu Martins, Joa· 
quim Pernambuco, Coelho e Campos, Lapér. 
E Waudenk"lk, Joaquim de Souza, Pinheiro 
Guedes. Pinheiro Machado e .Tulio Frota; e 
sem causa participada l'S Sl's.: Francisco Ma
oha"o, Cruz, Coelho Rodrigues, Catunda, João 
Cordeiro, José Bernardo, Oliveira Galvão, 

Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, João 
Neiva" João Barhalho, Gaspar Drummond. 
ViI'gillo Damasio, Ruy Barbo a, Manoel Victo
rino Domillgos Vicente, Ari.,tide Lobo, Sa.l
danha MarlIlho, Joaquim Fe li cio , Americo 
Lobo. Cll,mpos Salles, U. dI) Amaral. Santos 
Anllrarle, Generoso Marques. Raulino Horn, 
Luiz Del fino e Ramiro Barcellos. 

O S;-t 3° SECRETA RIO (servindo de 1°) de
clara q lIe não ha expediente. 

O SR. PRESIDENTE di" que achando-se pre
sente numro mferior ao de um t"rço dos Srs. 
senadores. não póue haver ses~ão, e designa 
para ordem do dia da sessão seguinte : 

Ses~ão secreta para leitura e approvação 
,1>1.s actas de tres sessões secretas anterioy·es, 
e. ,i houver tempo, sessão publica, cujaordem 
do dia é a seguinte: 

Discus~ão unica da redacção da emenda do 
Senado á proposição da Camara dos Depu
tados, n. SI, de lS93, regulando o numero e 
'1S vP,ncimem08 ,lOS empregados das reparti
ç5es de saude dos portos; 

Vota;ão, em 2 di'Cllssão, da proposição da 
1amal'a,10sD'putaolo'n. 59. de IS93, reor-
~ani:lando o Tr'ibunal rle Contas; , 
- Vobçã', em 3, oliscussão, das proposições 
'a CtLmara dos Deputa"os : 

N. 52, de lil9:3, decl<tran-1o que a reforma 
ri) brigadeil''' gra'hl>l.do Joclqllim Antonio Xa
vier do Valle sera no posto de g~neral de bri
~aria eifecti vo, com as vanta2'ens do decreto 
n. 18. de 17 de outubro de lS91 ; 

N. 53, de IS93, determinando que a pensão 
concedida a D M>lria Augu.ta Ferreira de 
Souza, viuva do bri~adelro Antonio Tiburcio 
F'.·rreira de SOUZit, será paga desde a data 
do falledmento de s"u marido; 

N 72, de lS93, autorisando o governo a 
'enúeder um anno de li 'ença, com ordenado, 
ao Francisco pa.ulino de Figueiredo, 2' esc ri
pturario da extlncta Thesour'aria de Fazenda 
da P'1rahyoa do Norte, addido á alfandega do 
mesmo estado; . 

Votação. em 2' rUscussão, da propOSição rla 
mesma Camara, n. 66, de IS93, relevando a 
prescripçã' em que incorreu D. Olympia Yi
ctor Baptista e autori -ando o Poder Executivo 
a man,lar pagar-lhe a importancia do mf'io 
soldo da patente do seu fallecido pae o al
feres Francisco Victor Baptista, correspon
dente ao periodo df'corrido de 10 de maio de 
1~67 a 24 de agosto de IS92 ; 

3' r1 i~cm:são da proposição rla Camara r10s 
[)pput\Ulo~, n. 73. Ile IS93, 'fixando a ~espeza 
do Ministerio ria Justiça e Negocios Interiores 
para o exercício de IS94 ; 

2' dita das proposições da mesma Camara: 
N. 78, !le lS93, autorisando o Poder Ex· 

ecutivo a orga.nisar, sob a denomin~ção de 



276 ANNAES DO SENADO 

lllstituto Sanita,rio Ferleral, O serviço sanitario 
terrestre, comprehendendo o Laboratorio Ba
cteriologico e hospítaes de isolamento; 

N. 85, de 1893, autorísando o Po'ler Ex
ecutivo a abrir o credito necessarío para 
pagamento dos vencimentos devidos aos em
pregados da secretaria da Camara dos Depu
tados em virtude da resolução da mesma 
CJamara, de 28 de agosto do corrente anno ; 

3a discussão da proposIção da mesma Ca
mara, n. 54, de 1893, estendendo a todos os 
otficiaes do exercito reformados de accordo 
com o decreto n. 193 A, de 1890, as dis
posições do decreto legislativo n. 18, de 
1891 ; 

3' dita do projecto do Senado, n. 44, de 
1893, autorisando o governo a conceder um 
&nno de licpnça, com vencimentos, a José 
Herzaide Guimarães, 3° escripturario da ex
tincta. Thesouraría de Fazenda de S. Pa.ulo, 
a.ddido á. Alfandega do Piauhy ; 

3" dita da. proposição da Camara dos De
putados, n. 71, de 1893,concedendo a D. Eliza 
Augusta da Silveira. Galvão, viuva do capi
tão do exercito Cicero de Brito Galvão, repar
tidamente com seus tres filhos, a pensão de 
80$ mensaes, 

lOl a S~O em 14 ue setembro lIe 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 
( vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura ua aeta -I EXPE· 
DlllliTE - Pareceres - Prújecto - Requerimento d) 
Sr. Baena - Resposta do Sr _ Presidente - ORDEM 
DO DIA - Observações d~ Sr. Presidente. 

A's 3 horas da ta.rde, depois tia sessão se
creta, compareceram os Srs. Prudente de 
Moraes, Gil Goulart, Antonio Baena, Fran
cisco Machado. Nina Ribeiro. Manoel Barata. 
Gomensoro, Catunda, Oliveira Galvão, 
Firmino da Silveira, Joaquim Pernambuco, 
Messias de Gusmão, Virgilio Damasio, Ma
noel Victorino,DomingosVicente,Q. Bocayuva, 
Aristides Lobo, Joaquim Felicio, Americo 
Lobo. Rorlrii!ues Alves, JOb.q uim de tlouza, 
Silva Canedo, Paranhos, Esteves Junior, 
Luiz Delfino e Cruz. 

Abre-se a sessão. 
São lidas, postas em discussão e, não ha

vendo quem faça reclamações, approvadas a 
aeta da sessão de 11 do corrente e das ulti
mas reuniões de 12 e 13. 
- Deiam de comparecer com causa parti
eiJ:I8À.f1B .N. ,Joio Pedro, Thomaz Cruz, 

Souza Coelho, Joaquim Sarmento, Cunha Ju
nior, Elyseu Martins, Coelho e Campos, La
per, Eduardo vVandenkolk, Pinheiro Guedes, 
Pinheiro Machado e Julio Frota; e sem causa 
participada os Srs. Coelho Rodrigues, João 
Corr1eiro, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto, João Neiv-a. João Barbalho, 
Gaspar Drummond, Rusa Junior, Ruy Bar
bosa, Monteiro de Barros, Braz Carneiro, 
Saldanha Marinho, Christiano Ottoni, Campos 
SaIles, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
tinho, UlJaldino do Amaral, Santos Andrade, 
Generoso Marques, Raulino Horn e Ramiro 
Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDlEN:rE 

Officio do' governador do estado de Goyaz, 
datado de 18 de agosto ultimo, remettendo 
cópias das leis ns. 44, 45 e 46, decretadas pela 
camal'a dos deputados daquelle estado.-Ar
chive-se. 

Telegramma, expedido de Corytiba, em 14 
do corrente, assim concebido: 

«Senador Gil Goulart-Rio-Em resposta ao 
telegramm't-manitilsto que recebi do Senado 
Federal cabe-me assegurar a esta elevada cor
poração que o estado do Paraná. sob o meu 
governo, está ao lado do benemerito chefe da 
naçã,o para repressão do criminoso attentado 
commettido contra o governo constitucional 
da Rppublica pela parte sublevada da força na
val e que se mantem de armas na mão para 
defesa Ila. Constituição da Republica e da di
gnidade da patría.-Vicente Machado, gover
nador.»- Inteirado. 

Outro, expedido de Maceió, em 12 do cor
rente, assim concebido: 

«Mesa do Senado-Rio-Sciente da patrio
tica attitude do Senado deante dos factos que 
convulsionam a patria. Dizei á egregia corpo
ração que aqui me encontrarão e o povo ala
goano na defesa da Repu blica e do seu go
verno legalmente con~tituido.- Gabino Be
Sl/uro, governador.»-lnteirado, 

O SR. 3° SECRETARIO ,(servindo de 2°) lê e 
vão a imprimir, para entrar na ordem (los 
trabalhos, os segumtes 

PARECERES 

N. 247 - 1893 

A proposição da Camara dos Srs. Deputado 
que autorisa o Poder Executivo a abrir, no 
corrente exercicio, um credito extraordinario 
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de ~ 28,875, ao cambio de 27 d., para paga- nuasse em vigor no corrente exercicio de 18&3 
mento dos juros, devi~os á Ceara Haf'bour a concessão, já decretada para o exercicio de 
Corporation, do capital empregado nas obras 18\12, de 15:000$ para a construcção de dous 
do melhoramento do porto do Ceará, firmou· pharóes de 6A classe e o alcance de oito milhaa, 
se nos fundamentos seguintes: nos po!'tos de Macáo e Mossoró, no R.io Grande 

A lei n. 28 de 7 rle junho de 1892 reconhe- do Norte, e consillerando que estes pharóesl' 
ceu áquella companhia o uso e goso do seu se acham em construcção e as despezas re. 
contracto anterior feito com o goverml provi- spectivas comprehendidas no credito suppre~ 
Borio, augmentando o capital para 4.~74:000$, mental', que, em parecer dlido hoje, a mesma. 
com a garantia dejuros de 6 010 por 25 annos; comndssão foi de opinião que o Senado appro-

A lei do orçamento para o corrente exer- vasse, julga, por isso, desnecessaria a appro
cicio deixou de consignar Terba. para o paga. vação da referida proposição n. 110, de 1892. 
mento do compromisso assumido. Sala das com missões, 12 de setembro de 

Para supprir a falta dessa consignação o I 893.-Monteiro de Ba.rros.-R.odrigues Alves. 
Vice· Presidente da Republica pede em men·, - Q. Bocayuva.- João Barbalho. - Manoel 
Bagem dirigida a outra camara a decretação Victorino. 
do credito de 6 !2:608$690, correspondente Vem á mesa e, estando apoiado pelo nu-
a ~ 28,875 ao cambio de 11 1/2. d . t ..... 

A' vista de taes considerandos, a commis- mero e asslgna uras, vae a ImprImir, par ... 
são de finanças do Senado, respeitando o.com. entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
promisso contrahido por lei do Congresso 
Na.cíonal, não se opp?ie á abertura do credito 
que tem de satisfazer esse pagamento, e é de 

. parecer que a proposição seja acooita e ap
provada. 

Sala das com missões, Ii de Betembro de 
1893.-Manoel Victorino.-Saldanha Marinho. 
-Monteiro de Barros.-Rodrigl.l.es Alves.
João Barbalho.- Q. Bocayuva.- Domingos 
Vicente. 

N. 248-1893 

. A eommissão de finanças, tendo examinado 
a proposição n. 95, de IH93, da Camara dos 
Srs. Deputados, autorisando o Poder Execu
tivo a abrir á verba - Repartição da Carta 
Maritima - no exercício corrente o credito 
supplementar de 32:150$, para as despezas do 
pessoal e material dos novos pharoes, que se 
estão erigindo nos estados do Pará, Ria Gran
de do Norte, f'eará, Bahia, Espirito Santo, 
S. Paulo e Santa Catharina, para os quaes o 
orçamento vigente não consignou fundos, e 
considera.ndo <lue estas obras são de incontes· 
tavel necessidade e utilidade á navegaçãQ, 
tendo sido autorisada sua realisação em lei 
sem 09 meios precisos, julga. que a referida 
proposição deve ser approvada. 

Sala dascommissões, 12 de setembro de 1893. 
- Monteiro de Barros.- Rodrigues Alves. -
Manoel Victorino.- Domingos Vicente. - Q. 
Bocayuva. - João Barbalho. 

N.249-1893 

A commissão de finanças, ten~o examinatlo 
a. proposição n. 110, de 1892, pela qual a Ca
mara dos Sra. Deputados resolveu que conti· 

PROJEeTO N. 47-1893 

o CongressQ Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica prorogada a actual ses

são legislativa até ao dia 25 do corrente. 
Sala das sessões, 14 de setembro de 1893.

M)l-noel Victorino.- Virgilio Datnasio.-1)Qo 
minhos Vicente.-J. Catunda.-Firmino da 
Silveira.-Americo Lobo.-Rodrigues AlVes~.': 
-Messias de Gusmão.-Joaquim de Souza.
Sal'1anha Marinho.-Francisco Machado.-
Joaquim Cruz. 

O SR. ANTONIO BAENA (pela orãem) requer, 
de conformidade com o art. 153 do reglInent6, 
urgencia para tratar·se do ptojêcto que áCabã 
de ser lido. 

o Sr. President.e-O Senado ouvio 
o requerimento do Sr. senador Baena rél .... 
tivainente ao projecto que acaba de ser lido. 

Com effeito nos termos do regimento a m~ 
teria é daquellas que dispensam certas formá
lidades ahi estabelecitlas, por serem urgent.ê8 
e exigirem solução illimediata. Entreta.nto 
entro em ruvida, si devo ou não sujeitar Ó 
requerimento á approvação da casa, uma vez 
que não ha no recinto numero tlufflciellte de 
senatlores. Totlavia. como o aesumpto é d& 
sua natureza importante e inadiavel, conBulio 
ao Senado si, mesmo sem numero suffloiente. 
póde assu mir com a mesa a responsabilidade 
de considerar urgente este aBBumpto, e con· 
vocal' uma sessão extraordinaria, para hÇlje 
ás 7 horas da nouta, atim de, havendo num6ro 
legal, tomar,se uma deliberaçãe sobre o ré
querimento e sobre o projecto. 

Consultado. o Senado responde afflrmati
vamente por unanimidade de votos. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em fii~ussão unica, a qual encerr"
se sem debate, adiando·se a votaçãll por falta 
de numero legal, a redacção da emenda do 
Sena.do á proposição da. Camara dos Deputados, 
D. 81, ne 1893, regulando o numero e Os ven 
ci.llentos dos empregados das repartições de 
saude dos portos. 

Contintia adiada,por falta de numero legal. 
a votal{ão em 2" discussão da proposição da 
Camara ,los Deputados, n. 59 de 1893, reor
ganisando o Trlb Illal de Contas. 

Continúa adiada,por falta de numero legal. 
a votação em 3· discussão das proposições da 
Camara dos Deputados: 

N. 52, rle 1893, tleclarando que a reforma 
do brigarleiro graduado Joaquim Antonio 
Xavi 'r ,lo Valle será no posto de general rle 
brigada effectivo, com a" vant:Jgens do de
creto n. 18. de 17 de outubro ile 1891; 

N. 53, de 1893, determinaw'o que a pensão 
conce~it1a a D. Maria Augusta Ferreira de 
Souza, viuva do briga~eiro Antonio Tiburcio 
Ferreira. de Souza, será paga desde a data do 
fallecimento ile seu marido; 

N. 7'2., de 1893, autorisando o governo a 
conce·'er um anno de licença, com ordenado, 
&. Francisco Paulino de Figueire..lo, 2" escri
pturario da extincta Thes.mraria de Fazen..la 
da Parahyba. do Norte, addido á alfandega 
do mesmo estado. 

Continúa adiada, por falta de numero legav 
a votação em 2 discussão da proposição da 
mesma camara, n. 66, de 189:3, relevan'o a 
prescripção em que incorreu D. OIympia Vi
ctor Ba. ptista e autorisandll o Po ler EXecutivo 
a. mandar pagar-lhe a importancia do meio
soldo da patent.e ,le seu fallecido pae, o alte
r~s Francisco Victor Baptista, corres ,ondl'nte 
aoperiodo decorrido de 10 de maio de 1867 a 
24 !le agosto de 1892. 

Segue-se em 33 discussão, a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se a votação por falta 
de numero legal, a proposição da Camara d03 
Deputados, n. 73, ('e 1893, fixando a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
para o exercicio de 1894. 

. O SR. PRZSlDENTE diz que, eitando re~uzido 
a menos de um terço o numero de Srs. ~ena
dores .pre,entes, vae levantar a ses!lão e corro 
vid<t os mesmos senhores a comparecer, ás 
7 boras da noute, afim de ser· discutido o 
projecto apr~sentado hoje prorogan10 a actual 
se&ão legislativa. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

Sessao extraorHuafla (Uuetu;na) ~m 14 de s~tembro de 1893 
Presidencia do Sr. Prudente, de Moraes 

( Vice-presidente) 

A's 7 horas da noute comparecem 32 Srs. 
senadores, a saber : . 

Prudente dt' Moraes, Gil Goulart, Antonio 
Baena, Francisco Machado, Joaquim Sar
mento, Nina Ribeiro, Manoel Harlita, Uo
mensnro, Cruz, João Corneiro, Oliveira Gal
vão,Firmino da 3i1veira, Me!'sias de Gusmão, 
Rosa Junior, Manoel Victorino, Q. Bocayuva, 
Vi:,gilio Dama:.;io, Aristides Lobo, Sa danba 
Y1arinho, Juaquim Murtinho, U. do Am ,ral, 
E~tp,ve8 Junior, Catllnda. Domingos Vicente, 
Paranhos, Joaquim Felicio, Silva Canedo, 
Aqui inodo Amaral , Rodrigues Alves,Joaquim 
Pernambuco, Joaquim de S~mza e Braz Car
neiro. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá·se por approva"a a acta da 
sessão anterior. 

Deixam de comparecer á sessão os S1's. 
Amaro Cavalcanti. Coelh·) Rodrigues, Ame
ri~o Loho, Pinliei' o Guedes, C. Ottoni, E. 
Wahnenkolk, Elyseu Martins, Cunha Ju
nior, Gaspar Drummond, Generoso Marques, 
Laper, João Barbalho, João Pedr,',, João 
Neiva, Souza Coelho. AlmAida Barreto, ,Jose 
Bernardo, Monteiro de Barros, Pluhe.ro M .. -
citado, Coelho e Campos, Santos Andrade, 
Julio Frota, Luiz Deltino, Campos S'illes, Ra
miro Barcellos, Raulino Rorn, Nina H.ibeiro, 
Ruy Barbosa e Thomaz Cruz. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1') declara 
que não ha expediente. 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 2°) decla.ra 
que não ha pareceres. 

O SIto Q. BoCAYUVA (pela orúem)-Sr. pre
sidente, peço a V. Ex. que me informe sijá 
está em discussão a proposta de prorogação. 

o Sr.Presidente-A proposta ainda 
não está em discussão . 

A presente se~são extraordinarm do Senado 
foi convocada para ri:solver sobre uma pro
posta rellitiva a prorogação da actual sessão 
do Congresso. 

Estando a sessão do Congresso, pl" ,rogada 
ate 15 do corrente, que é amanhã, a proposta 
aprel!enta"a devia pur sua natureza consti
tuir mar,eria urgente. de modo que ,não sendo 
resolvida boje ficaria prejudicada. . 

Pur esta razão a mesa conVOl:OU a presente 
sessão para resolver sobre o assumpto. Até 
este momento acham-se presentes 30 Srs. se, 
~adores; COmO ~ .prov"vl'll que no çorrer da, 



SESSÃO EM 15 DB SETEMBRO DE 1893 

discus~ão compareçam mais dous senadores 
haverá numero para reliberar. 

A proposto. é do teor seguinte: (lê d pro-
post.,.) . 

E-9tá em discussão a proposta. 
O SR. Q. BocAYUVA-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 

Q. Bocayuva. 

O Sr. Q. Bocayuva pronuncia. um 
discurso. 

o Sr. Vir~ilio DaDla~!!Io pro
nuncia um discurso. 

·0 gR. MANOEL VrCTORiNo pecle para que a 
mesa mande verificar si ha numero legal no 
recinl,o. 

Procede-se á chamada dos Srs. sf'nadores 
que compareceram á ses"ão (32) e ~eixa de 
responder o Sr. Ubaldmo do Amaral. 

O Sr. Manoel Vict.orino pro
nuncia. um discurso. 

o Sr.'Rosa Junior pronuncia um 
discurso. 

Ninguem mais pe"indo a palavra, encerra
se a discU3São. 

Não havendo numero legal no recinto, 
procerte·se novamente á chamada dos Srs, se· 
narlores que com~arecf'ram á sessão (32) e 
dp.ixam de respon' er os Srs. João Cúrdeiro e 
Ubaldino do Amaral. 

o Sr. Prelloidente - Não havendo 
tlUmero para deliberar, vou consult.ar os 
meus collegas presentes sobre o que devemos 
fazer. 

A Camara dos Srs, Deputados convocou, se
gundo estou in 'orrnado, uma sessão extra
ordinaria pira hoje ás 4 horas tarde, afim rle 
rf'solver sobre a pro rogação da actual sessão 
legislativa. 

Não tendo conseguido reunir numero, con
vocou uma. outra para o edificio do Senado, 
devendo iniciar os seus trabalhos ás 8 horas 
da noute. Tendo sido a actual sessão do Se
nado convocada para ás 7 hora~, chegou a 
haver numero leg'al pa.ra deliberar, mas pela 
retirada de dous Senadores desappar'eceu esse 
numero. 
Acham·~e apena.s presentes 30 Srs. senado

res ; com 30 não pode, 0>1 delibera.r sobre a 
proposta para prorog-ação da actual sessão 
ordinaria do Congre."5o. 

Dean te de~ta si. uação parece que a conse
quencia legal e re/limental é communicar á. 
Camara. d s Deputados representadA pela Hua 

. ~esa b. impossibilida 'e em que está o Sen"do 
Te c:l~l~~r(Lr s99r~ a prof9r-çij.o d, ~sj.9 tJQ 

Congresso. Será isto o que mesa fará, si das 
bancadas não partir alguma proposta no 
"ent,dodetentar ainda uma s"s~ão extraor
dinaria para amanlã, procuran,jo 11. CalDaX'1L 
rlos Deputaflos vêr se real-sll. uma. se~são hoje 
u .""anllã para' aquélle fim; mas pal'ece-nte 

que ser-á um esforço inutil deante do resul
t.a..1 o a que chegá mos hoje da falta de nu
mero para deliberar. A nOSlla situa.:;ão será 
,1 mesma amanhã. 

Em todo C~S) exponho a situação e 08 Srs. 
sf'nadorps pre"entes resolverão por este ou 
qualquer' outro alvitre. 

O SR. MA:';'OEL VICTORI'<O (pela ordem)
Sr. presidente, proponho a V. Ex. que, 
no caso de rpunida a Camara dos Deputados 
-J votar a prorogação, o Senil do seja con
vocado para amanhã, ás 10 horas, alim de 
deliberar a.cerúa da propo~to. vota,ia pela 
mesma Camara. Si a.caso a Camara não con
seguir vota r a proposta de pror' gação, então 
esta reuniào sf'rá inutil; si acaso, porém, a 
Camara der' esta prova de patriotismo e apon
'ar ao Senado este ca.mmho, quo me parece 
o mais criterioso e o que melhor &Itislaz as 
pXjgencias do momento, yeço a V. Ex, .9~e 
faça ainda uma convocac;ao para amilonha as 
O horas. 
O SR. PRESIDENTE- Submetto á considera

';110 dos Srs, senadores pre-en'es o alvitre 
lem hra,lo pelo honrado serrador pela Bahia. 
Si não houver quem se opponha ao alvitre 
lembrado, como mais um esfurc;o por parte 
,lo Senado no sentido de pr·or·'gar as suas 
8e~Rões, afim de votar as leis orçamentarias, 
a Mesa do Se!lado aceita o alvitre lembrado; 
ficará. encerrada esta sessão e convoc.ada. 
outra para amanhã as \O hora.s, si a Camara 
dos Depurados conseguir deliberar sobre a 
prorogação da actual se.'são. 

Levanta-se a sessão ás 9 horas da. noite. 

Sess!o extraordinaril em 15 de setembro de 1893 

Presidencia tlo S1·. Pntdente de Moraes (vice
presidente) 

SUMMAR TO - Chamada - Leitura da acta - EXPEDI
EN1'E - Declaração do Sr. Elyseu Martins - 0,.0"'" 
DO DIA - Obs"rvações do Sr. pr".identd -: V,t,ção 
d,' pr.ject·, prúrogllndo "actual se8sãu legl:Jativa
Obsercações do Sr. presidente. 

A's 10 horas da manhã comparecem 30 Srs. 
senadores, a saber: Prudente de MoratlS, Gil 
QQula.ft, Alltonio 13ªllua, Fro.nclsco Ma,c\lado, 
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,J($quim Sarmento, Nina Ribeiro, Gomensoro, 
Oruz, Elyseu Martins, Catunda, João Cordeiro, 
.João Neiva, Firmino da. Silveira, Joaquim 
Pernambuco, Messias de Gusmão, Rosa Junior, 
Virgilio Damasio. Manoel Victorino, Q. Bo
eayuva, Laper, Braz Carneiro, Sa!danha Ma
rinho, Joaquim Felicio, Rodrigues Alves, Joa
quim de Souza, Paranhos. Aquilino do Ama
tal, Joaquim Mmtinho, U. do Amaral e Es
teves Junior. 

Abre-se a sessão, é lida, posta em discussão 
e não havendo reclamações, dá·se por appro· 
vada a acta da sessão nocturna anterior. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, João 
Barbalho, E. Wadenkolk, Pinheiro Machado 
e Julio Frota; e sem causa participada os Srs. 
Manoel Barata, Cunha Junior, Coelho Rodri
gues, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, Gaspar Drummond, Coelho e 
Campos, Ruy Barbosa, D,Jmingos Vicente, 
Mont'üro de Barros. C. Ottoni, Americo Lobo, 
. Campos Salles, Pinheiro Guedes, Sant@s An.
drade, Generoso Marques, Raulino ROI'n, Luiz 
Delftno e Ramiro Barcelios. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
éonta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcio do Sr. senal}or João Barbalho, datado 
de hoje, communicando que tem deix"do de 
compareceI' ás ses~ões por se achar incommo
tlado.- Inteirado. 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 2°) declara 
que não ha. pareceres. 

o Sr •. Elyseu Mart,ius-Devo ex
plicar ao Senarlo e ao meu paiz a minha pre· 
sença nesta sessão. 

Tenho-me ausentaclo do Senado por dous 
motivos poderosos: primeiro porque (e sabem 
todos os meus amigos) tenho neste momento 
gravemente doente pe~soa de minha f;tmilia, 
que me é carissima, e de quem sou o natura! 
enfermeiro, consolo e esVerança, no critico es
tado em que se acha. Só isto bastava., 
creio-o, para justificar a minha ausencia do 
Senado. 

O SR. Q. BOCAYUVA-Apoiado. 
O SR. ELYSEU MARTINs-PreI1~er-me ao lar 

e alli permanecer dia e noute, tal é o meu 
dever. (Apoiados.) 

Mas além deste motivo, cuja importancia 
jUlgo excllsado encarecer, outro, ta)1lbeln po

. deroso, tem itúluido para a minha alisencia: 

-o modo por que encaro as consequencias da 
lei do estado de sitio, V"otada pelO Congresso. 

Sim; votado o estado de sitio, parece· me 
que o Congresso não pevia e nem podia legal
mente continuar a funccionar; porque e~se 
estado excepcional e decretado sem restricções 
importa. a meu !,er!a suspensã? de todas 3;8 
garantias. o anmqmlamente ate das emmum
dades parlamentares,da liberdade da tribuna; 
e neste caso perguntava a mim mesmo: 
que vamos nós fazer reunidos, que força mC!
ral, que prestigio poderiam ter as nossas dell-
berações? . 

Parecia-me um aeto rle incoherencia a re
união do Congresso nesta singular situação 
cl'eada por eUe, com tanta espontaneidáde1e 
açodamento e sem a min,ima provocação do 
Poder Executivo, como já tive occasião de 
observar desta tribuna. 

Entretanto voltei hoje ao Senado e vou di
zer porque o fiz,no intuito de attenuar, sinão 
justificar a minha incoherencia . 

Informado do ohjecto da sessão de hoje pelo 
meu hORrado collega e amigo o Sr. senador 
Braz Carneiro, fiz, confesso, grande violencia 
a mim mesmo, para delllOnstrar ao Se?a~o 
e ao meu paiz que, embora com o sacrlficlO 
de meus deveres domesticos e das minhas con
vicções não recuso o meu concurso, para o 
fim ,.le tirar o governo de uma rlifficuldade, 
que l'e11Uto séria e que ainda mais vil'ia ag· 
grava. ,\ sua e a nossa situação. Com e:lfeito, 
Sr. 'presidente, trata-se neste momentc! de 
prorogar por mais 10 dias a sessão legislativa, 
para que possamos votar a lei de meios .. -a 
lei da reclilita e da despeza geral da Repu
blica, e assim habilitar o govflrno dos re
cursos necessarios á regular administração 
do paiz e sem a qual o Poder Executivo ver
se-h ia; na hypothese, forçado ao emprego da 
rlictadura financeira, cujas desastrosas conse
quencias são íaceis de prever. 

A minha presença, portanto, significa o em
penho que faço para cumprir o meu dever' 
de representante pelo estado do Piauhy e, 
ain~a, que em nada concorrerei para au· 
gmentaras grandes rlifficuldades com que lu
cta o governo actualmente. 

Creio, Sr. presidente, ter-me justificado 
deante rlaquelles que pretendam arguir-me 
de inroherente ex-vi do meu modo de pensar, 
quanto á situação creada pela decretação do 
estado de sitio. (Muito bem; muito bem.) 

ORDEM _ DO DIA 

VotÍLQãQ do projecto prorogando a actual 
sessão legislativa até o dia 25 do corrente • 
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o Sr. Prestdent.e - A sessão do 
Senado foi convoca.dapara o fim especial de, 
como um esforço mais por parte desta casa do 
Congresso, vot:.r hoje a proposta para a pro
rogação da actual sessão .por mais 10 dias, 
afim de concluir-se a discussão e votação das 
leis orçamentarias. 

A sessão foi marcada para as 10 horas; são 
. passados já 40 minutos da hora em que rie
viam comparecer os membros do Senado; até 
este momento acham-se presentes 30 Srs. se
nadores. 

Como em esforço ainda, a mesa se propõe a 
esperar mais alguns minutos, afim de ver se 
completa o numero de 3~ Srs. senadores para 
deliberar. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. Thomaz Cruz, 
Oliveira Galvão e Silva Canedo. 

o Sr. Presldente- Acham-se pre
sentes 32 Srs. senadores; portanto ha numero 
para o Sen;,do deliberar. H .viam compare
cido 33; o Sr. João Cordeiro retirou-se en
viando á mesa a seguinte deelaração (lê) : 

«Declaro que retirei-me hontem á noite e 
retiro-me agora do Senado por obediencia.e 
disciplina do batalhão patriotko em que me 
alistei para combater os inimigos da Repu
blica.-João Cordeiro. » 

A ordp,m do dia ,la sessão de he.ie é a vota
ção da proposta cuja discussão fiMi;l encerra
da na sessão de hontem. (Lê a prupostá da 
prorogação da actual sessão.) 

Submettidoá votação,oprojecto é apoiadó. 

o Sr. President.e - Vae·se officiar 
enviando o autographo á Camara dos Depu
tados, e sendo este o assumpto da sessão, 
convido os Srs senadores, si a Camara adop
tar a proposta, a comparecerem ao meio dia 
para sessão ordinaria, cuja ordem do dia será 
dada pelo Diario do Crmgressrj ; no caso con
trario, isto é, si a Camara rejeitar a proposta 
do Senado ou não houver numero para deli
berar, convido os Srs. senadores a compare
cerem neste recinto hoje á 1 hora ela tarde 
para assistirem á sessão do encerramento da 
3" sessão da la legislatnra. 

Levanta-se a sessão ás 10 horas e 55minu
tos da manhã. 

aRMADO 36 - V. IV 

105a soosao em 15 de setembro de 1893 

Presidencia ao Sr Prudente de Moraes (vice
presidente) 

SUMMARIO - Chamada - EXPEDIENTE - Discurso do 
Sr. Domingos Vicente- ORDEM DO DIA - Observações 
do Sr. Presidente -- Ordem do dia 16 

A' 1 hora da tarde, depois da sessão extra
ordinaria, comparecem os Srs. Prudente de 
Mor:l,es, Gil Goulart, Antonio Baena, Thomaz 
Cruz, Joaqnim Sarmento, Nina Ribeiro, Go
mensoro, Cruz, Elyseu Martins, Catunda, 
Oliveira Galvão, João Neiva, Joaquim Per· 
nambuco, Messias de Gusmão, Manoel Yicto· 
rino, Domingos Vicente, Q. 30cayuva, Laper, 
Braz Carneiro, Saldanha Marinho, Americo 
Lobo, Rodrigues Alvês, Joaquim de Souza. 
Si! va Canedo. Paranhos, Aquilino do Amaral 
e Esteves Junior. 

Abre-se a se~são. 
Deixam de comparecer 'com causa partici

pada os Srs. João Pedro,Souza Coelho, Gaspar 
Drummond, João Barbalho, E. Wandenkolk, 
Pinheiro Machado, e Julio Fruta; e sem causa 
partici pada os Sr. Francisco Machado. Manoel 
Barata, Cunha Junior, Coelho Ronrigues, 
João C6rdeiro, José Bernardo, Amaro CavaI· 
canti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, 
Rosa Junior, Coelho e Campos, Virgílio Da
masio, Monteiro de Barros, Aristides Lobo, 
Joaquim Filicio. C. Ottoni, Campos Salles, 
Joaq uim Murtinho, Pinheiro Guedes, U. 
do Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar
ques, Raulino Horn, Luiz Delfino, e Ramiro 
Barcellos. 

O 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá conta 
do s6iSuinte 

EXPEDIENTE 

Dous offieios do 1 ° secretario da Camara 
dos Deputados, (latarios de hoje, remettendo 
as seguintes proposições. 

N. 97-1893 

Art. l° Fica o Poder Executivo autorisado 
a abrir o credito uecessario para pagamento 
do subsidio dos senadores e dAputados na 
prorogação da actual sessã.o legislativa. 

Art. 2.° Revogam-se as di~posições em 
contrario.- João Lopes,presidente.- Antonio 
Azeredo, l° secretario .-Leovigildo Filguiras, 
servindo de 2° secretario. A' commissão de 
finanças. 



N. 98 - 1893 

Emet4das feitas e approtladas pela Camara dos Deputados á proposta do 
gooerno que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o exer
cicio de 1894. 

A~reBcente-se no logar competente: 
.() Cougr'esso Nacional decreta : 
Art_ 1.0 O Presdente da Republica é autorisado a despender pela 

repartição di) Ministerio da Fazenda a quantia de 85.645:224$165 
<distribuída pejas seguintes verbas: 

1. Juros. amortisação e mais despezas da divida 
externa ................................ . 

2. Juros. amortisação e mais de8pezas dos em
prestimos naclonaes de 1808. 1879 e 1889. 

:3. Juros. amortisação e mais despezas da divida 
iuterna fundada ............•............. 

4. Juros da dIvida iHtema não fundada ......... , 
.5. Pensionistas ............................... . 
'6. Aposentados .....................•........... 
".1. Empregados das repartições e Jogares extinctos, 

inclui 'os enrre estes os das extinctas secções 
de e,.,t·,tit;tica commel'cial na Capital Federal 
e nos estados ....... , ..•.... '" ...... , .. . 

13.387:808$000 

9.038:805$000 

18.111 612$000 
7 Ü{)O$OOO 

3.543 6KI$11:I0 
3.122 139H$Oi8 

6)0:000$000 

11. 
12. 

13. 

Caixa da Aniortisação (como ná. proposta) ..... 
Alfand()g8.s: . elevada'! a verba de mais 1 :800$ 

para gra.tificação de alimentação que sempre 
venceram os dous 'ajud:mtes r10 guarda-mór 
da Alfandega da Ctlpltal Feder-d.l e de mais 
4:0JU$ para o augmento de mais quatro 
guardas na Alfundega de Corumbá ...•..... 

Delegacias fiscaes. conservada a 
consignação para o pes'oal. da 
tabella R do decreto n. 1 166 
de 17 (le (lezembro 'de 1892 
para a de S. Paulo .. 
e reduzi"a a consignação para 
o material ,la mesma delega-
cia. seg-un"o a tabella organi-
sa·1a na proposta (10 governo 
para a del()gacia de Minas 
Geraes ............•......... 

28: 100$000 

6:832$000 

e acceitas as consignações para as outras ... 
Consignação a ser despendir1a com a cobrança 
das rell"as da União nos municipios ow'e 
não ha alf<l.ndegas, conforme a. p\'opo~ta no 
governo .. _ .............................. . 

14. Mesas de Rendas, conforme a proposta. suppri
mida a Mesa de Rendas "e Macahé. cujos I1m
pr'egado,;i "evem ser aproveitados na altan-

S. Tbesourú Federal (como na proposta) ...... .. 727: IOU$OOO 115. 
dega creada................ . . ' ........ . 

Casa da Moeda (como na proposta) ....•..... 
~. Tribunal de Contas, segundo o projecto em 

discussão e incluida a consignação para ma-
terial, de accordo com a proposta do go-
verno .................................•.•. 

lO. Recebedoria da Capital Federal, 
rer1uzida a verb~t-Pessoal
de accordo com o deL'rt'to 
n. 1482 A ,le 24 de julho do 
eorrente anno a.. . ........ . 
-e iucluida a consignação para 
materIal .. , ......•.... "'" 

102: 060$000 

70:940~000 

16. Imprensa Nacional e Dim'io Otficial, como 

344:800.)000 117 . 

IS. 

173:000$000 

na proposta .......................•....... 
Laboratorio Nacional de Analyses ....•.. 

Administração e custeio das fa
zendas e despezas com os 
proprios na.cionar-s, reduzidos 
17:9:'>4$. conforme a proposta 
e mais osaugmentos consigna
dos na proposta de: 
Augmento de vencimentos do 

zelacJ.or ...................• 1:20'='$000 

217: 002$500 h:l 

~ 

7.176:932$250 

44: 932$,,)00 
;.-
~ 
~ ... 

152:778$000 t'l 
00 

CI 
o 
:.c 

70:000$000 z 
;o.-
CI 
::> 

23S:5:13$92,) 
740:50J$000 

970:000$()00 

62:000$000 



'Dito do ajudante ............ . 
Admissão de um auxiliar ... . 
.Na sOlnma para material no 

Pará .................... . 
Restabeledrlo o logar de es
·crevénte na secção do zela"'or 
eleve·se de mais I: 800$ a con
Signação para os vencimentos 
;Qeste ....................... . 

1 : 800$000 
3:00U$UOO 

17:800$000 

78: 160$000 

19. Ajurlas de custo, reduzida a consignação do 
orçamento vigtlOte .....•.................. 

.:W. Gratific I.çêjes paN serviços temporarios e ex
traordiJlario~, reduzida a consig·nação do 
orçamento vigente ............•........... 

21. Juros di versos. conforme a propost'1. ........ . 
:22. Juros de bilheteol do Thesouro, conforme a pro-

posta . ~ ................................ . 
~3. Juros dos emprestimos do cofre dos orphãos, 

como na proposta ........................ . 
24. Juros dos empre~timos das caixas economic.ts 

e IDontes·de soccorro, co:no na proposta .. , 
"25. Com missões e corretagens, como na proposta .. 
'26. Diíferenças de cambio como na proposta ...... 
'27. Obras; reduzidos' da proposta: 

Na. consignação para a construcção 
dos novos arma'lens .... ' .. ' " 50:000$000 

:SUpprimi 'a a consignação para acqui-
sição de uma draga, um rebuca-
·dor e dous batelões........... 150:000$000 

E reduzida. a da con~trucção do caes 
da AlIltndega até o Arsenal de 
GuerJ'a de :...... . . . . . . . . . . . . 100:000$000 

Elevada a nrba de mais 50:00')$ para as obras 
necessarias na A!fanrlega do Espirito 
Santo; de mais 50:000$ para as obras 
da. Alfandega da Parahyba do Norte; de 
mais 150:000$ pJ.ra construcção de um 
jlredio em que funccione a alfandega e 

armazens em Manáos; de mais 100:000$. 
para auxiliar a construcção ria Alfandega 
de paranaguá; de mais 100:0011$ para 
obras da Alfandega do Pará, caso não seja 
reali$ada a eompra do trapil'he S João; de 
mais 30: II()O$ para mt'lhorar o galpão que 
serve de edificio da Alfandega de Corumbá e 
de mais IOf): OtlO$ para obras do edi ficio des
tinado á Alfandega de Macahé, si não forem 
applicados o.. 200:000$ votados na lei de 
orçamento vigente ............•...... 

20:000$000 I 28 D t 'd '-. espez~s even l1aes; redllzl a a conslgnaçao 

20: 000$000 I ~~: 
50:000$000 

do orçamento vigente ................... . 
Reposições e re1Jtituiçõe8, conforme a proposta. 
Adeantamento da garantia provlllcial de 2 °/0 

ás estrada.s de ferro da Bahia e Pernambuco. 
31. Exercicios find03 : 

480:000$000 I Augmente-~e a quantia de 607$500, divida reco

650:000$000 

1.500:000$000 
30:000$010 

20.124:840$000 

nhecida pelo The50Ul'o ao 10 escripturario 
da The,ouraria ne I<'azenda ria. !arahyba, 
Balduino José Meira, por servÍilos prestados 
fóra das horas do expediente, em vil·tude 
de ordem do Minlstrlrb da Fa,zt\nda. o a de 
2:050:!; paJ'a pagalOpnto á viuva do deputado 
Ernesto AI ves de Oliveira, pe.Jos su bsidios 
de 16 de janeiro a 26 de fevereiJ'o de 1891 .• 

32. Creditos especiaes, accrescidos aos da pro
posta : 

Pagamento a D. Joaqnin1. Carmelita de Meirelles, 
do seu debito reconhecido pela lei n. 65, 
de 2l de julho de 1892 .................... . 

Idem do que se liquidar pela divida a que foi 
condemnada a Fazenda Nacional pelo Tribu
nal da Relação do estado da Bahia, a pagar 
ao bacharel Manoel Teixeira Soares, por 
damnificação em predio de sua propriedade 
e mais 100$ por mez até a liquidação ..... . 

Indemnisação ao estado do Maranhão, para. ex
ecução da lei n. 117 de 4 de novembro 
de 1892 ............ ,.......... 439:496$532 .. 

1 .080: 000$000 

100:000$000 
100: 000$000 

450:000$000 

802:657$500 

408:622$821 

34:000$000 

1.430:083$722 
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Art. 2." Para as vagas que se derem nas 
repartições de fazenda deverão ser nomear1os 
011 addidos existentes, respeitados os accessos. 
. Art. 3.· Os empregados de concurso não 

poderão ser removidos para cargos de cate
goria inferior aos que occuparem, e só po
derão ser demíttídos em virtude de sentença. 
. Art. 4. 0 Continuam em vigor as disposi

ções dos arts. 8" e 9", n. I do art. 11 da lei 
n. 126 B, ne 21 de novembro de 1892, em 
todas as suas dísposíçÕeIJ. 

Art. 5.· E' o governo autorisado a abrir, 
no exercicio de 1894, os creditas supplemen
tares para as verbas índicada5 na tabella que 
acompanha a presente lei. 

Art. 6. 0 E' revigorada no exercício a au
torisação consignada no art. 12 da leí n. 26, 
de 30 de dezembro de 1891, para aliquidação. 
pelo governo, da importancia de 1.426:329$896: 
com o estado do Rio rl.e Janeiro, proveniente 
. ga..garantia de juros de 2 "/., pagos á com
panhia em prezaria da continuação da Estrada 
de Ferro D. Pedro lI, que maís tarde passou 
ao dominio da nação. 

Art. 7.° O governo providenciará para que 
a Associação Commercial do Rio de Janeiro 
contribua com uma quota da renda que se 
arrecadar pelo B'lificio. nomeando o governo 
fiscal dessa renda, para ser iFldemnisado o 
Thesouro do· pagamento dos juros e da amor
tisação do emprestímo contractarlo com o 
Banco Alliança do Porto, e que está sendo 
feito pelo Thesouro como fiador e principal 
pagador. 

Art. 8. o Os agentes estaduaes que, em vir
tude de convenío entre o governo da União e 
o dos estados, foram ou forem encarregados 
da arrecadação da licença para a venda ,le 
fumo em bruto ou de qualquer modo pre
parado. a que se refere o art. 90 do decreto 
n. 1203. de 28 de setembro (le 1892, teem di. 
reito á porcentagem de que tr·ata o art. 25 
do decretô ne 17 de maio de 1892, relativa ao 
imposto do fumo. 

As caixas ecoRomicas dos estados de P Jr· 
nambuco, Bahia. S. Paulo e Rio Grande do 
Sul continuam sob o regimen autonomico dos 
decretos ns. 5594 de 18 de abril de 1874 e 
.9737 de 2 de abril de 1887, não derogados 
pelo decreto n. l\68 de 17 de dezembro de 
1892, que só é applica vel ás caixas economi
cas que funccionavam annexas ás thesoura· 
rias de fazenda. 

Fica o governo autorisado : 
I. A abrir desdejá os creditos necessarios 

para execução da lei n 149 A, de 20 dejulho 
ultimo, que creou as alfandegas de S. Paulo 
e Juiz de Fôra. 

lI. A crear uma mesa de rendas afandega
da,[á margem esquerda do rio Paraguay, 
n~ estado de Matto Gro,;so, e pento mais pro· 
xuno da. fronteira com a Republica do Para-

guay, aproveitando para elIa os empregados 
addidos. 

1II. A ceder gratuitamente á irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Candelaria da Ca· 
pital Federal o terreno necessarío, na Quinta 
da Boa Vista, junto da estação da Mangueira, 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
para a construcção de um asylo primario e 
profissional para crianças pobres de ambos os 
sexos. 

O terreno será demarcado de accordo com 
a planta que for apresentada pela irmanda.de 
ao governo e por este approvada. 

IV. A fazer concessão á Sociedade Propa
gadora das BelIas Artes do dominio util, 
por meio de aforamento perpetuo, do terreno 
da rua Treze de Maio, pertencente á União,. 
no qual se acham em grande parte as 
derrocadas edificações do Lyceo de Artes 
e Otfieios desta capital, com reversão para 
o E~tado do mesmo terreno e das novas 
construcções, no caso de extincção da mes· 
ma. sociedade; outrosim, a conce<1er-Ihe o 
direito de applicação da lei de desapropria· 
ção, por utili ·ade publica nacional, aos pre· 
dias e terrenos necessarios aos melhoramentos 
e desenvolvimento das edificações do referido 
lyceo. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala. das commissões, 15 de setembro de 

1893.- João LOpIlS, presidente.- Antonio 
..lzeredo, I" seeretM'io. - Antonio BOi"fleS (~e 
Athayde Junior, 20 secretario.-A' commi>!são 
de finanças. 

TABELLA 

Verbas do orçament.o para as quaiS o go
verno poderá. abrir credito supplementar 
no exercicio de 1894 

MINISTERIO DA JUSTICA E NEGO CIOS INTERIORES 

S occorros publicos. 

MINISTER10 DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ajudas de custo. 
Extraordinarias no exterior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Bospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo soldo de otficiaes e 

praças. 
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta 

das guarnições dos navios fia armada. 
Munições M'lJaeS - Pelos casos fortuitos de 

avaria, naufragios, alijamento de objectos 
ao mar e outros sinistros. 
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Fretes - Commii>sões ne saques, tratamento 
de praças em portos ostrangeiros e em e~ta
dos onde não ha hospitaes e enfermarIas, 
e para despezas de en terro . 

Eventuaes - Pelas passagens autorisadas 
por lei, ajudas de custo e gratificações ~xtra
ordinarias tambem determinadas por ler. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Juros dos bilhetes do Thesouro-Idem, idem. 
Commissões e corretagens - Pelo que for 

necessario além da somma concedida. 
Juros dos emprestimos do cofre dos orphãos 

- Pelos que forem reclamados, si a sua im
portancia exceder á do creolito votado 

Juros dos depositos das caixas economicas e 
dos 'Ylumtes de soccorro-Peloseue forem devi
dos além do credito votado. • 

Hospitaes - Pelos medicamentos, dietas 
utensis a praças de pret. 

Exercicios findos - Pelas aposentadorias, 
pensões, ordenados, soldos e outros vencimen

e tos marcados em ld. 

Praças de pret - Pelas gratificações de vo
luntarios e engajados e premios aos mesmos. 

Etapas-Pelas que oecorrerem além da im
portancia consignada. 

Despezas de corpos e quarteis - Pelas for
ragens e ferragens. 

Reposições e restituições-Pelos pagamentos 
reclamados quando a importancia delles ex.ce 
der á. consignação. 

Outro do mesmo secretario da Camara dos 
Deputados, datado de hoje, communicando 
que foi approvado por aquella camara o pro
jecto do Senado que proroga a actual sessão 
legislativa até ao dia 25 do corrente.-In
teirado. 

Outro do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, remettendo cópia da moção appro

Ajudas de .custo - Pelas que se abonarem vada pela congregação do Gymnasio Nacional, 
aos officiaes que viajam em commissão de em que solicita do mesmo Senado que não 
serviço. seja annullada a· doutrina do concurs9, con~ 

Fabricas - Pelas dietalil, medicamentos e sentindo em nomeações dtl lentes effectiyos 

Classes inactivas - Pelas etapas das praças 
invalidas e soldo de ofilciaes e praças refor
madas. 

utensis. por efftllto de leis orçamentarias.-A's com-
Presidios e colonias militares _ Etapas e missôes reunidas de instrucção publica e de 

diarias a colonos. . justiça e legislação. 
Diversas despezas e eventuaes- Pelo trans- Telegramma expedido de Ouro Preto, da-

porte de praças e comedorias de embarque. tado de 14 do corrente, assim concebido: 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS 
PUBLICAS 

Senadores C. Ottoni e Gil Goulart-:-Rio
Recebi telegramma em que o Senado Federal 
concita os estados a resistirem á revolta de 
parte da armada contra poderes constituidos. 

• A dereza da Constituição é dever de todos os 
Garantias de juros de estradas de ferro e 

aos engenhos centraes - Pelo que exceder ao 
decretado. 

Correio geral. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros d'l divida inscripta, etc.-Pelos recla
mados além do algarismo orçado. 

Caixa de amortisação - Pela encommenda 
e aSBi~natura de notas. 

Differença de cambio- Pelo que for preciso 
afim de realisar-se a remessa de fundos para 
o exterior e o pagameRto dos juros e amorti
sação dos emprestimos nacionaes de 1868, 
1879 e Hl89 e das apolices convertidai! do juro 
de 4 % em ouro. 

brazileirose estou certo de que será cumprido 
religiosamente. Só assim conseguiremos a 
estabilidade das instituições e grandeza da 
patria. -Affonso Pena.-Inteirado. 

Outro, expedido da Victoria, em data de 14 
do corrente, assim concebido: 

Senadores Gil, Ottoni e outros-Senado. Rio. 
-Vosso appello collectivo será correspondido 
com enthusiasmo aqui.-Moniz Freire, presi
dente do estado.-Inteirado. 

Outro, expedido do Desterro, capital de 
Santa Catbarina., em data de 14 do cdrrente, 
assim concebido : 

Senarlores C. B. Ottoni, Gil Goulart e An
tonIO Baena-Senado. Rio.-De posse do vosso 
telegramma, agradeço·vos,assegurando minta 
dedicação á Republica, para cuja co.lsolidação 
é indispensavel a paz. Ordens. Saudo-vos.

o Juros diversos - Pelas importancias 
forem precisas além das consignadas. 

que Christiano Nunes Pires, vice-presidente.-In
teirado. . 
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o SR. 2° SECRETARIO lê e vão a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos os se
guintes 

PARECERES 

N. 250-1893 

A commissão de finanças examinou a pro· 
posição da Camara dos Deputarlos autorisan~o 
o Poder Executivo a abr'ir o cl'edito necessarlO 
pira pagamento do subsidio dos S'R ,dor,·s e 
deputados na prorog-ação da actual sessão le· 
gislativa. A commissão é de parec"r que a 
proposição entre em debate e seja approvada. 

Sala das com missões, 15 de outubro de 1893. 
-Q. Bocayuva.-Solclonha M~rinho.-Do,min
gos Vicente .-Manoel Vlctonno. -Rodngues 
.-At~s. 

N. 251-1893 

, A commissão de finanças. tendo examinado 
a proposição da Camara dos Deputados n. 98, 
de 1893, que orça a d'3spt'sa do Min,sterio da 
Fazenda no exercicio de 1894, é de parec'r 
que a r~ferida proposição seja ~cceita. como 
foi remeti ida pela out,,1I. ca.sa, VIstO a urgen
cia da sua adopção e a c:rcumsLHncia de ter 
sido alli sufficíentemente di~cutida e mo{tifi
cada. após estudo ba~tante cuidadoso e detido 
da respectiva commissão de fazenda. 

Sala das commissões 15 de setembro de 
1893.-Manoel Victodno,-Saldanha Marinho. 
-Rodrigws Alves.-Q. Bocaynva.-Domin
gos Vicente. 

o Sr. DODlin~os Vi<"ent.e -Sr. 
presidente, não ficou resolvido na ~essão qe 
hontem. dppois de vE'rificar-se que nao ha VIa 
numero para votar-~e o I,ro eco, o q.ue pror.,? 
gava a ses~ão do ~ongresso !'1a~lOnal, nao 
ficou resolvido sessaO para hOJe as 10 horas 
do dia. . 

A requerimento do nobre senador pela Bahla, 
ficou assenta~o que. si a Camara votasse a 
prorogação, seria con vocl!-d~ por V. Ex. uma 
sessão do Senado para hOJe as 10 horas. 

Não tendo a.~sistido á "eterminação da sessã.o 
da Camara. que se efft'ctuou depois da do 
Senarlo, porque, morando fóra (lesta cap.ital, 
retirei-me ás 10 horas da noute para a mmha 
residencia. n~o me persuadi que hoje pudesse 
haver a sessão, que se efi'ect.uou portanto, 
áquella hora,com desconhe9imento me,u, mes
mo porque não recebi até a~ ho~a rqn,m~ntal 
em que aqui me apre5en~eJ hOJIl . o D:aI'to ~o 
CoiI.gresso, nem em outra Jornal VI declar"çao 
OU çonvite para a sessão das 10 horas, que se 

a~abou rle encerrar, quando aqui cheguei ás 
Ii horas. 

O Senado sabe que eu franca e decidida
mente queria a pro rogação do Congresso .•. 

O SR. MANOEL VICTOl'UNO - Apoiado, dou 
testemunho disto. 

O SR. DOMINGOS VICENTE - .. e f1inda mais, 
as~ignei com multo gosto o rrojecto a esse 
respeito apresentado no Senado. 

O SR. MANOEL VICTORINO -Appoiadissimo. 
O SR. DOMINClOS VIGENTE -Não quero,pois, 

que paire subre o meu procedimento duvida 
ou suspeita de que pudesse ser influenciado 
pa ra não ha ver sess~o, ou concorrer para 
não haver numero e não se poder votar a 
prorogação. 

Absolutamente. não. (lla um apartiJ.) 
Mas não estou dizendo que alguem pu'lesse 

pen ar assim, 
O que quero deixar bem patente aos olhos 

de todos, o que quero varrer da minha 
testar1 a é su~peição de que deixei de concor'rer 
pera a prorogação de nossos nossos traba
lnos, e devu lembrar que disse aqui,l"maparte 
ao di~curso !lentem proferido pelo nos~o col
lega da Bahia. que consid rava mais perigosa 
a rev"lução que inevitavelmente se estende· 
ria por to 'os os estados, uma vez que não 
tivessemos votado as leisorçamentarias e a 
recpita para cobrar os imll' 'stOi' , o que não 
se pórle fazer, porque é determinação clara 
e expressa da Constituição fazer em virtude 
da lei. 

Pt.nsando r' est" moe'o, não podia deixar de 
ser solidario com aqmUf;ls que queriam que 
SI" prorogassem as no"sas se"sões para vo
tarem-se as leis orçamentarias . 
• Faço esta ('eclaração para deixar bem 
claro meu pensampnto. para assumir a.re
sponsallilidade de meu acto, norql1~ ,absoluta
meute não tomava a responsahlhdac1 e em 
caso algum, por ma i., amigo que f0sse (lo go
veT'no, de deixar que o governo ficasse sem 
as leIS de meios. 

Não paire sobre mim a suspeita de, qU,e 
aban"onei o meu posto em momento dlfficll 
corno este, porq uanto felizmente tenho a com
prehen~ão do cumprimento do deve!'. (Muit 
bem,mtlÍto bem.) 

ORDEM DO DIA 

Votação das materias cuia discussão ficou 
encerrada na ses,;ão anterior. 

o Sr. President.e - Achando-se 
presentes apenas 27 Sra, senadores, continúa. 
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adiada a votação das seg,ulntes materias cuja 
dbcus.âo ficou encerrada: 

Votal,:ão ~m discu~eão unica da redacção da 
emenda do Senado á proposição oa Camara 
dOi! Deputados, n. 81 de 18>13, reguland,) o 
numero e loS veucimentos do~ empr~gados das 
repartiçõds de sa ude dos portos j 

Votação em 2" discussão da propo8ição da 
Camara dos Dpputados, n. 39 de 1893, reor
ganisando o TI'lbunal de Goutas; 

Votação em 3 discus~ão das proposições da 
Camara dos Deputados: 

N. 52, re 18\:13, declarando que a reforma 
do brigadf'iI"o gmduado Joaquim Antoni -Xa
vier do Valle será no posto de gener'al de 
brigada effectivo, com as vantag~ns do de
creto n. 18. se 17 de outubro de 18!H ; 

o Sr. President,e- Não havendo o 
numero necessario de senadores para delibe
rar-se e estando encuradas as discussões das 
proposições da Camara contemplaras na or
d~m r'o dia e que são de int 'resse geral, vou 
levantar a sessão, marcando a ordem do dia 
para amanhã. 

Antes disto, porém, convido os Srs. sena
dores prc selltes a comparecer amanhã. ao 
melo-dia em ponto, visto com~ a Cama!'a 
dos Srs. Deputados tem de funccionar neste 
mesmo recinto, ás 3 horas da tarde, ou antes, 
isto é, logo depois da conclusão dos nossos 
trabalhos. 

Espero que os Srs. senadores attendam a 
esle meu pedido. 

O SR. ESTEVES JUNIOR - Não seria melhor 
que V. Ex. convocasse a sessão para as 11 
ttora; ? 

N. 53, de 1893, determinandu que a pensão 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira \le 
Souza, viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio 
Ferreira de Souza, será paga desde a data O SR. PRESIDENTE- Não tlOSSO fazel·o sem 
do fallecimento de seu marido; uma rQforma do regimento que marca o 

N, 72, de 189{, autorsando o governo a meio-dia. 
conceder um anno de licença, com ordenado, Em seguida designa para a ordem do dia 
a Francisco Paulino de FIgueiredo, 2" escri, ,la se~são seguinte: 
pturarL, da eXLincta thesouraria de fJzenda Votação em disi:ussão unica da redacção da 
'da Parahyba do Norte, addido á alfandega du emenij, do Senado á proposição da Camara 
mesmo estado. dos Deputados, n. 81 de 1893, regulando o 

Votação em 2" discussão da proposi(ão da nume.ro e os vencimentos dos emp_egados das 
mesma Camara, n. 66, de 1893 relevando a rf'partLôes de saude dos portos; 
prescI·ip.;;ão em que incorreu D. Olympia Vi. Votação em 3' discussão da proposição 
ctor Baptisca e autorisando o Poder Execut'vo da 'amara dos Deputados. n. 73, de 
a mandar pagar-lhe a impol"tancia do meio 1893. fixando a despeza do Ministerío da 
mldo da patente de seu fallecído pae o alteies Ju~tlça e Negocios lnterí~res para o exercício 
Francisco Victor Baptista, cOl'rfspondl'nte ao de 11:\94 ; 
periodo decorrido de 10 de maio de 1867 a ~4 Vutação em 2" dita das proposições da 
de agosto de 18\:12 ; mesma Camara ; 

V"tação em 3' (Uscussilo da proposição da N. 78, de 1893, autorisando o Poder Ex-
Camara dos Deputados, n. 73, de 1893, fixan- eCllti vo, a organisar, sob a denominação de 
do a despeza do Ministerio da Justiça e Nego- Insti'uto Sanitario Federal, o sprviço s~ni
cios Interiores para o exercicio de 1894. lado terrestI'ecomprehendendo o Lab('ratcrio 

Seguem-se successivamente em 2" discus- BacteI'Íologico e hospitaes de isolamento; 
são, com o parecer das commhsoes de saude N. 85, de 1893, autorisal do o Poder Ex
publica e de I1nanças, a qual encelTa-se sem ecutivo a abl'ir o cl'edito neces~ario para pa
d~bJte, a'Jiando-se a votaç,ão por falta de gamellto dos vencImentos devidos aos em
numero legal, os arts. I", 2',3° e 4" da pr'o· prt-gados da secretaria da Camara do:! Dt-pu
posição da Call1ara dos Deputados, n. 78, de tadus, em virtude da resolução da mesma 
1893, autOI'bando o Poder Exel:utivo a orga- Gamara de 28 de agosto do corrente anno; 
nisar, sob a denomina(,:ão de Instituto Sanita- N. 59, d.} 1893, reorganisando o Tribunal 
rio I- eder"l, o servio;o sanitario terrestre. de Contas. 
comprehendendo o Laboratorio BacteriologlCo Votação em 3" discussão das proposições da 
o hospic .. es de ,solamento ; Camara dos l,eputados : 

Segue·seem 2' discussão, com o parecer da N. 52, de 1893, declarando que a reforma 
commJssão de fiaanças, a qual encerra-se sem do brigadeiro gi'aduado Joaquim Antonio 
debate, adiando·se a votação por falta de nu- Xavier do Valle se' á no posto rle gt"neral de 
mero legal, a proposição da Camara dos Depu- brigada effec,ivo,com as vantagens do decre-
tados, 11,. 85, de 189:~, autorisando o l'"oder 'to n. 18, de 17 de outubro de 1891 . . 
Executivo a abrir o credito necessario para N. 53. de 1893, determinando qu~ a pen
pal!amento dos vencImentos devidos aos em- são concedida a D. Maria Augusta Ferreirai'e 
pregados da se,'retaria da Gamara dos Depu- Souza, viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio 
tados, em virtu"e da resolução da mesma Ferreira de Souza, será pHga dellde a data do 
camara, de 28 de agosto do corrente anno. fo.llecimento de seu marido; 
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N. 72, de 1893, autorisando o j!:overno a 
conceder um anno de licença, com ordena
do, a Franci~co Paulino d!l Figueiredo, 2" es
cripturario da extincta tbesouraria de fazen
da da Parahyba do Norte, addido á alfandega 
do mesmo estado. 

Votação em 2" discussão da proposição da 
mesma Camara, n. 66, de 1893, relevando a 
prescripção em que incorreu D. OlyllJpia 
Victor Baptista e autorísando o Poder Ex
ecutivo a mandar pagar-lhe a importancia de 
meio soldo da patente de seu fallecido pae o 
alferes Francis~o Victor Baptista, correspon
dente ao periodo decorrido de !O de maio de 
1867 a 24 de agosto ele 1892; 

3" discussão da proposição da mesma Ca
mara, n. 54, de 18<J3, estendendo a todos os 
oillciaes do exercito reformados de aecordo 
com o decreto n. 193 A, de 1890, as disposi
ções do decreto legislativo n. 18 de 1891 ; 

S, dita do projecto do Senado, n. 44, de 1883, 
autorisando o governo a conceder llm anno 
de licença, com vencimentos, a José lerzaide 
Guimarães, 30 escripturario da exti ·ta the-
80uraria de fazenda de S. Panlo, add .0 á al-
fandega do Piauhy. ' 

3' dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 71, de 18i13, concedendo a D. Elisa 
Augusta da Silveira Galvão, viuva do capitão 
do exercito Cicero de Brito Galvão, repal·tida
mente com seus tres filhos, a pensão de 80$ 
mensaes. 

Levanta·se a sessão á 1 hora 
da tarde. 

30 minutos 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 
( vice-presidente) 

SUMM!RlO-Chamada-Leilura de actns-EXPEDlENTF. 
-ORDEM DO VIA- Votnção da redaeçào da emenda 
do "enado á. pro posição n. 81, das proposIções 
ns. 73 e 78-Requerimento do Sr. Gomensoro- Vota
ção das proposlç'es ns. 8:> e ;'9 de 1893-0bservaçôes 
do Sr. Presidente- Requerimento do Sr. Virgllío 
Damasio-Vutação das proposições ns. 52, 53,72 e ôô 
-Requ"rimento -lo Sr. Luiz Delfino-3' dIscussão da 
proposição n. 54 de lS93-Discursos dos "r8, Ma
noel Victorino, João Neiva, Manl)el VICtorino e 
Antonio Baena. - Requerimento - Discursos dos 
Sr8. !tosa Junior, Gil Goulart. Almeida BO-rreto e 
Gil Goutart-Bncerramento da discus.~ão - V otação do 
requerimento-Adiamento da discussão-Vota.ção do 
projecto do Senado n. 44 e da proposição n. 71-
Observações. 

Ao meio-dia comparecem 35 Sra. senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Joaquim Sar
mento, Nina Ribeiro, Manoel Ba.rata, Goman-

soro, Cruz, Catunda, José Bernardo, Oliveira 
Galvão, Almeida Barreto, João Neiva, Fir
mino da Silveira, Joaquim Pernambuco. Mes
sias de Gusmão, Rosa Junior, VIrgílio Da
masio, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
Q. Bocayu va, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio. C. Ottoni, 
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de 
Souza, Silva Canedo, Paranhos, Aquilino do 
Amaral, U. do Amaral e Esteves Junior. 

Abre-se a sessã0. 
São successivamente lidas, postas em dis

cussão e, não havendo observações, dão·se por 
approvadas as actas da ultima sessão ordina
naria e extraordinaria. 

Comparecem depois de aberta a sessão, os 
Srs. Francisco Machado, Cunha Junior,Elyseu 
Martins, Joaquim Pernambuco, Lapér, Joa
quim Murtinho, Santos Andrade e Luiz Del
fino. 

Deixam de comparecer com caUsa partici
pada, os Srs. João Pedro, Sousa Coelho, 
Coelho e Campos, E, Wafidenkolk, Pinheiro 
Guedes, Pinheiro Machado e Julio Frota, e 
sem causa participada, os Srs. Coelho Ro~ri
gues. João COT'deiro, Amaro Cavalcanti, Gas
par Drummond. Ruy Barbosa, Monteiro de 
Barros, Campos Salles, Generoso Marques, 
Raulino Horn e Ramiro Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma expedido do Recife, em data 
de 15 do corrente, assim concebido: 

Ao Presidente do Senado Federal-Rio. 
«Mandei publicar em boletins e foram 

profm-amente distribuidas hontem ali! mani
festações (10 Vice-Presidente da Republica e 
do Senado Federal, precedendo-as de ener
gica e vibrante proclamação em que, estigma
tisando a.conducta do contra almirante Mello, 
concito os meus cOllterraneos a se congrega
rem em torno do governo, legalmente consti
tuido, de que é presidente o marechal Flo
riano Peixoto-Viva a Republica.- Barbosa 
Lima, governador. -Inteirado. 

Outro expedido do Rio Grande do Sul, da
tado de hoje as,im concebido: 

Commissão do Senado-Rio. 
A intendencia, cumprindo o manifesto de 

V. Ex. ,procurará por todos os meios, como tem 
feito até agora, sustentar a ordem pul:lica e o 
governo constitucional republicano fazendo 
sinceros votos pelo seu triumpho. Assim de
clarando, sauda V.Ex. com a mais elevada 
consideração e respeito.-José Luiz Mesquita, 
intendente. I 
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O SR. 3° SECRIilTARIO (se1'vindo de 2") de
clara que não ha parecere::>. 

ORDEM DO DIA 

votação em discussão unica da redacçuo da 
emenda (10 Senado á proposi(:ão da Camara 
dos Deputados n. 81, de lS93, regulando o 
numero e os vencimentos dos empregados das 
repartições de saude dos portos; 

E' approvada a redacção. 
Votação em ;)" discussão da proposição da 

Camara dos Deputados n. 73, de lS93, fixando 
a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores para o exerci cio de IS94 ; 

E' approvada fi, sendo adoptada vae ser 
devolvida áquella camara para oPfJortuna
mente ser enviada á sancção do Sr. Vice-Pre
sidente da Republica. 

Votaçfío em 2' dbcussão da proposição da 
Ca.mara dos Deputados n. iS, de 1893, auto
risall(lo o Poder Executivo a organisar. sob 
a denominação (le Instituto Sanitario Fede
ral, o serviço sanitario terrestre, comprehen
denclo o Laboratorio Bacteriologico e hospi
taes (le isolamento; 

E' appl'ovado o art. lo, salvo as emendas 
das commissões de ~aurle publica, estatistica 
e colonisaçiio e de finanças, as quaes são 
tambem approvadas. 

São successiva,nente approvados os arts 2°, 
3° e 4° e ultimo. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
e passa para 3" discussuo. 

O SR. GOllfFNSORO (pela onlem) requer 
dispensa tie intersticio para a 3' discussão d,.\ 
proposição. 

Censulta(10, o Senado concede a dispensa. 
Votaçuo em 2'\ di~cu8são da proposição da 

Camara dos Deputados, n. S5 de 1893. ;mto
risani{o o Poder Executivo a abrir o éredito 
necessario para pagamento dos vencimentos 
devidos aos empregados da secretaria da Ca
mara dos Deputados, em virtude da reso1u
<;,ão da mesma camara de 28 de agosto do 
corrente anno ; 

E' approvada e, sendo adoptada passa 
para 3" discussão. 

Votação em 2" discussão da proposição da 
Camara dos !>eputados, n. 59 lle lS93, reor
ganisando o Tribunal de Contas. 

o Sr. Pre~dden~e-A esta. propo
sição foi oiferecida pela commissão de finanças 
um substitutivo acompanhado de um parecer 
assignado pelos Srs. Amaro Cavalcanti, Sal
danha Marinho e outros. 

Vou submetter á votos. a proposição da 
Ca.mara, artigo por artigo. 

SENADO 37 - V. IV 

O substitutivo offerecido no voto em se
parado contém systema differente daquelle 
que está no projecto da Camara. Si for re
jeitado o projacto da Camara dos Deputados, 
em seguida será submettido a votos o sub
stitutivo. Si for approvado o projecto da Ca
mara, ficará prejudicado 0 substitutivo. 

Peço aos Srs. senadores que acompanhem 
a votação dos artigos pelo impresso distri
buido, para poupar o trabalho de ler os ar
tigos um por um. 

São successivamente approvados os arts. 1° 
a 79 e uem assim a tabella que acompanha a 
proposição. 

Considera-se pr~judicado o substitutivo. 
E' a proposição adoptada e passa pa.ra 

3" discussão. 
O SR. VIRGILIO DAMÁiilIO (}~ela ordem) re

quer dispensa de inter~ticio para a 3" dis
cussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação em 3" discussão da proposição da 

Camara dos Deputados, n. 52, de 1893, de
clarando que a reforma do brigadeiro gra
duado Joaquim Antonio Xavier do Valle, 
será no posto de general de brigada eifectivo. 
com as vantagens do decreto n. 18, de 17 de 
outubro de 1891 ; 

E' approvada em escrutinio secreto, por 33 
votos contra seis, e, sendo adoptada, vae ser 
enviad;. á sancção presidencial. 

Votação em 3" discussão rla proposição da 
Camara dos Daputa(los, n. 53, de 1893, deter
minando que a pensão concedirla a D. Maria 
Augusta Ferreira de Souza, viuva do bri
gadeiro Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, 
será paga desde a data do fallecimento de seu 
marid" ; 

E' approvada em eserutinio secreto, por 28 
votos contra 10, e, sendo adoptada, vae ser 
envhda á sancção presidencial. 

Votar;ão em 3" discussão da proposição da' 
Camara dos Deputados, n. 72, de 1893, auto
ris ando o governo a conceder um anno de 
licença, com ordenado, a Francisco Paulino 
de Figueiredo, 2" escripturario da extincta 
ThesourarL, de Fazenda da Parahyb~L do 
Norte, addido á a1fandega do mesmo estado; 

E' approvada em escrutinio secreto por 26 
votos contra seis e, sendo adoptada vae ser 
enviada á sancção do Sr. Vice-Presidente da 
Republica. . 

Votação em 2' discussão da proposição da 
mesma Camara. n. 66, de lS93, relevando a 
prescripç-ão em que incorreu D.Olympia Vic
tor Baptista e autorisando o Poder Executivo 
a mandar pagar-lhe a impor~ancia do meio 
soldo (la patente de seu fallecido pae b alferes 
Francisco Victor Baptista, carrespondente ao 
periodo decorrido de 10 de maio de 1867 a 24 
de agosto de 1892. 
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E' approvada em escrutínio secreto por 20 
votos contra 16 @, sendo adoptada passa para 
3- discussão. 

O SR. LUIZ DELFINO (pela ordem) requer dis· 
pensa de intersticio para a 3" discussão da 
proposição. 

Consultado, o Senado não concede a dis
pensa. 

Segue-se em 3" discussão com a emenda 
additi va approvada em 2' ,a proposição da mes
ma Camara n. 64, de 1893, estenden,lo a to
dos os officiaes do exercito reforma 'o:', de 
accordo com o decreto n. 193 A, de 1890, as 
disposições do decreto legislativo n. 18, de 
1891. 

o Sr. Manoel Vict,orino -
Sr. presidente desejava apenas uma explicação 

'àcerca do decreto citado que serve de base ao 
art. 1°, nesta concessão que se faz extenciava 
a to'los os officiaes reforma'los do exercito. 

Cita-se o decreto n. 18 de 17 de outubro dr, 
1891. Não 80 11m ,lOS honrados senadores por 
Minas procurou o dito decreto, como acabo de 
fazel-o, sem, entretanto, deparar com elle na 
colIecção das leis. 

E. como seja preciso exclarecer o Senado 
sobre o assumpto, afim de que a sua delibera
ção seja criteriosa e fundada, sollicito expli
cações de parte de alguns dos membros da 
honrada com missão de marinha e gUl>.rra. 
tanto mais quanto me parece que a proposi
ção importa em derspezas para os cofres fede
raes. 

o Sr. João Neiva-Sr. presidente, 
como relator da commissão de marinha e 
guerra, que elaborou este parecer, corre-me 
o never de vir á tribuna para o fim de sati:;;
fazer o honrado senador pela Bahia. 

Declarou S. Ex. por si e por um dos hon
rados senadores de Minas, que, havew10 pro
curado o decreto n. 18 de 17 de outubro não 
o achara nas collecções 11a legislação. Com
prehendo essa difficuldade. 

O decreto não está entre decretos do gover
no, pois que é uma lei votada nesta casa e na 
outra (10 Congresso e sanccionada na data, 
que o assignala. 

Quanto ao' historico da questão, cumpre 
relembrar que a proposição provinda da Ca
mara dos Deputados equiparava simples
mente as tabelIas a que se referem os decre
tos de 30 de janeiro de 1889 e de 30 de janeiro 
de 1890, uma relativa á armada e outra ao 
exercito. 

Havia. entretanto, no texto de taelil decre
tos uma desigualdade, marcava-se para a 
armada uma gratificação differeote da do ex
ercito, reinando entre as idades a mesma des
'igua.ldade. 

Esta questão foi muito discutida ha dous 
annos quando se tratou de equiparar as ida_ 
des das duas classes armadas. 

A Camara equiparou as tabellas das idades 
e das quotas e referiu-se ao decreto de 17 de 
outubro que é o preceito legislativo, concer .... 
nente aos postos com graduações subsequen
tes nos casos de reforma compulsoria. 

O SR. ALMEIDA BARRETO - Equiparou de 
conformi(\ade com a lei. 

O art. 85 da Constituição é expresso, e 
manda que os ofIlciaBs ,lo quadro e das clas
ses annexas da armada tenham as mesmas 
vantagens que os do exercito nas patentes de 
categoria correspondente. 

O Sr. Manoel Vict,orino-Estou 
satisfeito com as tlxplicações dadas. Desejava 
ouvil-as, porque, referindo-se a com missão 
a decretos que não foram encontrados na, col
lecção de leis e apenas existem no primeiro 
volume que englobadamente publicou, os 
actos do Poder Executivo, eu não s:1beria como 
votar. 

A commis~ão, entretanto, propõe um ;1rtigo 
additivo, redigido em termos tão laconicos e 
escassos, que dellps apenas trrillsparece o pro
jecto de cons!l.grar um direito iLliquido, inde
finido, rle tal apte qu@ precisa de nova dispo
sição de lei para corporificai-o. 

Importa, ainda, relembrar que ha augmen
to de despeza na essencia e consequencia do 
additivo alIw1ido. 

A refol'ma cilmpulsoria despertou muitas 
considerações q uanrlo foi feita; mais tarrlejul
gou-se que era uma medida mal insp;rada, 
que pelo menos não satisfazia aos interesses 
da propria classe, nem attendia aos do The
souro. 

Si, pois, se confessa que a lei da reforma 
compulsoria, não foi a mais feliz, como ha
vemos agora de estender os tavores dessa lei 
até aos que não estavam contemplados 
neUa? 

Eis porque julguei necessario ouvir os fun
damentos de tal doutrina, de sorte que 
ficasse claro que elIa importa na concessão 
de favores novos, pois que não foram jámais 
concpdidos áquelles a quem agora se vae 
opplicar a disposição projectada. 

., Sr. Ant,onio Baena-Sr. presi
dente,não é meu ntuito crear embaraço á pro
posição da Camara dos Deputados ou ao parecer 
da honrada com missão de marinha e guerra 
do Senado, que a considera um acto de jus
tiça. Entretanto acabamos de ouvir aR ob· 
jecções opposta~ ao additivo por um dos dis
tinctos membros da commissão de finanças, e, 
essas parecem accentuar a nece~sidade de ser 
ouvida a mesma commissão, por isso que a 
proposição augmenta as despezas publicas. 
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Ora, o precerlente da casa preceitua unifor· 
mente não votar assumpto que entenda com 
augmento de despeza, sem ou vir o parecer da 
com missão de finanças. 

Agora, que está isso verificado, deve-se se
guir os tramites do regimento, com o qual 
está inteiramente de accordo o requerimento 
do honrado senador pelo Pará. 

Neste sentido vou requerer que seja ouvida 
essa commissão sobre a proposição que se 
discute. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

Quanto á segunda partô, o orador apenas 
levanta uma duvida que talvez facilmente 
seja esclarecida por alguns dos honrauos 
membros da commissão de marinha e guerra. 

Requerimento 

A duvida é a seguinte: Vê-se pela emenda 
offerecida pela commissão do Senado, que se 
manda estender ás classes da armada os fa
vores constantes do projecto relativo ás clas
ses do exercito. 

Requeiro que seja ouvida a commissão de 
finanças sobre a proposição da Camara dos 
Srs. Deputados, n. 54, de 1893. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1893.
Antonio Baena. 

o Sr. Ro@a Junior levanta-se para 
oppor breves considerações ao req uerimento 
do Sr. sena,lor, que o precedeu na tribuna. 
Acredita que não ha augmento de despeza na 
applicação reciproca e simultanea entre of
ficiaes ,la armarla e exercito, do decredito de 
17 de outubro de 1891 para a reforma com
pulsoria. 

Quanto ao arlditivo, offerecido pela com
missão ,le marinha e guerra, pensa q.e elIe 
obedece ao principio salutar, consagrado no 
art. 85 da Constituição da Republica, medida 
geral, urgente e indeclinavel, que evita ex
igenciasespeciaes e que se imlJorta em despeza, 
não póde esta ser sinão muito exígua, atten
dendendo a que a disposição affecta apenas a 
quatro officiaes, o que não importa cOllsiderar 
desde que se trata de applicar o direito. 

o Sr. Gil Goulart observa que 
com relação ao projecto acfual, existem duas 
questões a apreciar: a primeira é a que en
tende com o requerimenio offArecido ha pouco 
pelo Sr. senador pelo Pará, requerimento 
que é regimental; a segunda é a que entende 
com o fundo do projecto - questão da proce
dencia ou dajustiça que eHe envolve. 

Quanto á questão regimental, parece liqui
do que a casa deve approvar o requerimento, 
porflue a approvação deste projecto resulta 
augmento de despeza com relação ás classes 
da marinha. 

O Senado ouviu o honrado senador pela 
Parahyba dizer que bsta emenda additiva 
está de accordo com o art. 85 da Constituição, 
o qual diz o seguinte: 

« Os officiaes do quadro e das classes anne
xas da armada terão as mesmas patentes e 
vantagens que os do exercito nos cargos de 
categorias correspondentes. » 

Quizera o orador saber si os reformados aos 
quaes se refere o additivo, podem se conside
rar officiaes do quadro das classes annexas. 
A duvida é saber si os reformados são offi
ciaes do quadro das classes annexas ou si por 
ventura estão fóra do quadro. 

Ha poucos dias, a proposito da. discussão 
relativa a prisão do Sr. senador Wannenkolk, 
ouviu o Senado sustentar aqui o principio 
de que os officiaes reformados não faziam 
parte do quadro das classes annexall. 

Si porventura não fazem parte desse qua
dro, e"ta claro que estão fóra da lettra da 
Constituição. Esta é a primeira questão. 

A outr:o questão é de saber-se si a disposi
ção constitucional é uma disposição para re
gular ad (uturum, ou si deve se estender aos 
reformailos anteriormente. 

Não é uma questão insignificante, porque 
sabe o Senado que a classe dos reformados 
anteriormente a promulgação da Consti
tuição é numerosa, é mesmo enorme, por que 
no regimen do governo provisorio deram-se 
multiplicadas reformas; e então, comprehen
dendo-se na dit;posição constitucional os que 
tinham sido reformados anteriormente, im
porta isso em duplicar ou triplicar a despeza. 

Accresce que os favores a que se refere este 
projecto consiste em reforma no posto imme
diato com as honras do subsequente. 

Pelo regimento, a commissão de finanças 
deve !ler ouvida sobre todos os negocios rela
tivos á fazenda publica. Conseguintemente 
a mesa devia ter mandado este projecto ás 
com missões reullidas de marinha e guerra e 
de finanças. 

Quando se der uma reforma de accordo com· 
este decreto no po:;to immediato, parece que 
será com to,las as vantagens do posto imme
diato àquelle que for reformado. 

Então, llaverà augmento de despeza, que' 
ha de necessariamente desequilibrar as verbas 
orçamentareas, que jà não são susceptiveis· 
de emendas, porque estão votados os orça..
mentos. 

Não tendo, porém, sido mandado a esta ul
tima cc.mmjssão, mesmo porque, pela fórma 
por que está redigido o projecto não se conhe
cià se havia o augmento de despeza. 

Nestas condições, deve o projecto ir á com
missão de finanças, não só para se observar () 
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preceito rtgimental, que não deve ser sacrifi
ficado, como tambem para que a commissão, 
estudando a materia, informe ao Senado si 
com eifeito estes otJicia.es estão nos termos da 
Constituição, si a medida é rigorosamente 
justa e si, em tal caso, se rleve ou não, no 
orçamento futuro. que é quando devem ser 
contemplados estes favores aos officiaes, por
quanto importa o projecto em augmento de 
despeza. 

Ficam, portanto, de pé todas as objecções 
que parecem ser procedentes, e, a não ser o 
projecto remettido á commh;~ ão para melhor 
lucidez da materia, ficab o Senado collocado 
na contingencia de votar contra o mesmo 
projecto, na impossibilidade de se man lar 
fazer o pagamento de accordo com a lei que 
foi votada; porque não ha verba correspon
dente no orçamento. (Muito bem.) 

.' O Sr. AIUlelda Barreto pensa 
que o nobre senador labora em equivoco. Não 
ha augmento de vantagens, porque ha poucos 
dias nesta casa votou-se um projecto unifor
misando os postos de generaes, com a decla
ração de não receberem vantagem alguma 
dos postos a que eram elevados. 

Já se vê que este inconveniente desapparece. 
O que a segunda parte do pr0jecto quer é tão 
sómente igualar, poreJ.ue o marechal do ex
ercito reforma-se com 72 annos (le idade e o 
almirante com 70 annos; o general de divisão 
reforma-se com 68, e no emtanto o vice-al
mirante reforma-se com 66. E' evidente a des
igualdade que ha nessa tabeUa. 

Quanto á segunda parte, que a commissão 
apresentou, mandando igualar, não ha au
gmento de vencimentos, porque ha poucos 
dias foi approvado um projecto negando essas 
vantagens correspondentes ás patentes. 

O que ha é só a igualdade, que é determi
nada pela Constituição, a qual declara que 
todas as vantagens de soldo, gratificação, etc, 
do exercito e da armada de~em ser iguaes. 

Não lia, repete, augmento de veRci
mento. 

Por exemplo, um almirante é reformado 
com 70 annos, e um marechal do exercito 
com 72. Isto não é uma injustiça e uma des
igualdade ~ 

Sem duvida, o que se pede pois, é a igual
dade das tabellas e não augmento de van
tagens. 

'Depois de ter-se tratado aqui da lei que 
mandou igualar as condições das duas clas8es, 
o governo devia immediatamente dar-lhe 
execução. A lei n. 18 de 17 de outubro de 
1891, que o orador n[o tem aqui., é clara 
6 diz que são igualadas as quotas dos offi
eiaes do exercito e da armada. Ora, esta 
19w1Jd&de não ficou estabelecida pelo governo 
8 é: o que se trata de fazer com o projecto. 

Um marechal, um general de divisão. um 
general de brigada, no exercito tem 100$, 
depOls de 30 annos; um contra-almirante, um 
vice-almirante, um almirante na armada, 
tem 160$000. 

Assim, tem mais do que os officiaes de 
igual categoria no exercito, o que é contra 
a Constituição, que quer que haja igualdade 
a este respeito. 

O Senado recorda-se que tratou-se disto 
aqui, quando se discutiu o prf',Íecto sobre a 
c~mpulsoria, detel'minando que os officiaes 
nao fossem reformados sem primeiro irem á 
inspecção de saude. 

Todo o Senado deve saber disso; o que se 
quer hoje é que haja eifectivamente essa igual
dade de idades e de quotas e nada mais. 

Os que foram reformados não teem direito a 
v~ntagem alguma que não esteja prevista em 
le1. 

Depois da Constituição de 24 de fevereiro 
deviam ficar iguala.das :u; duas classcs-a do 
exercito e da arm~da; entretanto não se fez 
isso. Um coronel ü% 80$ de quota e um ca
pitão de mar e guerra 120$. Um coronel 
reforma-se com 62 annos e um capitão de mar 
e guerra com 58. 

Não é de ju~tiça igualar estas idades 1 
Não ha aqui augmento nenhum de venci

mentos. 
Quanto ás quotas, acha o orador que o Se

nado não póde deixar de estar de accoriil.o com 
o projecto, porque já mostrou a desigualdade 
que a este respeito existe, Isto não está de 
conformidade com a lei. 

O ~R. NIl\A RIBEIRO-E isto'ínão traz au-
mento de despezas ! . 

O ~;R. AI,MEIDA BARRETO não traz au
gmento de dl~spezaf;, porqne já e~Jtão reforma
(los. 'Iotou-~e aqui que ti. ,essem todos iguaes 
vantagens (I a lei deve npplicar-se áquelles 
que ostão reformados d{'pois da lei de 17 de 
outul,ro de 1893, :?orque todos devem ter as 
mesmas valltagem: e é pl'eciso que haja uni
formidade no exerdto e La armada. 
~ouve uma preposição relativa aos postos 

e aspatenttlS, meLOS as vantagens. Não sei 
si estarão lembrados disto. 

Já tle vê que laboram em erro os senadores 
que impugnam o projecto, porque o que se 
quer nelle é estabelecer a igualdade já deter
minada anteriormente. 

O SR. GOMENSORIJ - Perdoe-me, ainda não 
houve opposição ae projecto, 

O SR. ALMEIDA nARRETO o que está mos
trando é que não ha nada mais ..• 

O SR. BAENA - Unicamente o que se quer 
é cumpril' o preceitoresirnental. 
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o SR. ALMEIDA BARRETO .. porque um 1 citada, e si manda estender a esses ofliciaes 
marechal reforma-~e com 72 anuos e um aI-I as vantagens concedidas pelo decreto de 17 
mirante com 70. . . I de outubro de 1891, segue·se que ha Itug-

O SR. BAENA- Não se trata disto; não se ~ento de (l~spezas ~om, relaçêi,.o ao ex~rcito: 
impugnou o proj(,cto; requpre"G-se qLe elle I Nesta~ c,9ndlÇoes, nao so dev~ Ir o proJecto 80 
fosse á commissão de finanças, na fÓI':na do ' commlssao de finan9as para d~zer o q.ue pensa 
regimento. I sobre o caso (e ve:se que e perfeItamente 

, ~ procedente o requerImento do honrado sena-
O ,SR, ALMEIDA RmRETo - Mas nao. h80 ne- ,·dOl' pelo Pará) como resta ainda a elucidar a 

cessldade de se a'Jprovar o !'tlquerunen~o,! ontra questão: é justo que se estenda aos 
porque do que se trata o de Iguala.r, e nao I otficiaes reformados anteriormente á d8.ta 
ha augmento de de,3peza3. I desse decreto os favores cbncedidos nelle aos 

O S~. BAE:'{A- Â questão e outra. V. Ex. 'I que fossem reform,dos dessa data. em 
está em de,accorto com os seus dis,inctos deante ~ 
companheir0s da cornrni;são d'3 mar mha e Vê-se que é uma questão importante e que 
guerra, pOlqU~ elIa n~~evera. que h\ aU-j deve ser estudada pela respecti"m commissão 
gmento de v,~nclmelltos,o que V. Ex.cOlltesta. , papa ser submettida á apreciação do Senado, 

O SR. ALMEIDA BARREro está dizeuG.o qUfl: quando tiver de dar o seu voto. , 
a lei manda estabelecer a iguaLlade. I Conseguintemente os discursos proferidos 

O SR. BAEN.'- - Desde que ba augnento I pelos honrados senadores que defendem o 
de ~e,;pe~a, 'por for)a _ (lO regimento, eleve o' projecto, apenas demonstram a justiça da 
proJécto Ir a commJssao dE fimwças. emenda additiva, mas não justificam o fundo 

O SR. Ar,MEIDA BARRETO _ A lei mandou d" projecto primitivo que veiu da Camara 
igualar essas vantagens entre o exercito dos Deputados nem tão pouco demonstram a 
é a armada. con veniencia e a justiça da sua a pprovação ; 

. _~ , principalmente olvidando-se do preceito re-
O SR. BAE:-;A - N,tO se contesta IstO. gimental, que mandava sobre. o assumpto 
O SR. Ar,MEIDA BARRETO pensa que os om- ouvir a respectiva cemmissão de finança!. 

ciaes que foram reform ;Idos antes da pro- Creio que sobre isto não póde pairar duvidas 
mulgação da lei n;l,o terüo esse direito, Mas, no espirito do Senado; e, convencill0 disto, 
logo que a lei promulgadiL mande igualar as foi que o orador se levantou para externar 
vantagens rle todos os officiaes do exel'cito e o :;eu modo de pensar sobre o projecto e a. 
da armada, não ha razão nenhuma para que emenda additiva, justificando o voto, que tem 
se deixe de cumprir a ld, approvando·se o de dar. (Muito b~m.) 

projecto. Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
Como se acham as cousas actualmente, ha ra-se a discussão. 

para carla uma das duas classes maiores van-
tagens f'm uns casos e menores em outros: E' approvado o requerimento. 
maior idade para a reforma no exercito e Fica adiada a discussão, sendo a proposição 
menor quota para a armada; menor idaoe remettida á commissão de finanças. 
para a reforma na armada e maior quota 
para o exercito. E' o que deve desapparecer. 

o Sr. Gil Goulart,-O discurso que 
aeaba de pronunciar o honrado senador pela 
Para\!yba convenceu ao orador da justiça da 
emenda additiva offerecida pela commissão, 
isto é, que as vantagens preteD!ildas pelo pro
jecto para 'Os officiaes do exercito devem ser 
extensivas aos officiaes da armada, que 
se acham nas mesmas condições para obede
Cel'-se ao preceito constitucional. 

Mas fica de pé l\ 2" questão: ha ou não ha 
augmento de despeza, com a approvação do 
prQjecto? 

O SR. ANTONIO BAENA - Esta é que é a 
questão. 

O ~R. GIL GOULART-Ha, porque o projecto 
manda concerler vantagens pecunh,rias aos 
otficiaes reformados em data anterior ,á lei 

Segue-se em 3' discussão, e é sem debate 
approvado em escrutinio secreto,por 29 votos 
contra quatro, e, sendo adoptado, vae ser re· 
mettido á sancção do Vice-Presidente da 
Republica, indo antes é commissão de redac
ção, o projecto do Senado. n. 44, de 1893, au
torisando o governo a conceder um anno de 
licença, com vencimentos, a José Herzalde 
Guimarães. 3· escri"pturario da extincta The
sOllraria de Fazenda de S. Paulo, addido á 
Alfandega do Piauhy. 

Segue-se em 3a discussão, e é sem debate 
approvada em escrutinio secreto, por 21 votos 
contra 13 e, sendo adoptada, vae ser enviada 
á sancção presidencial, a proposição da Ca.
mara dos Deputados, n. 71, de 1893, conce
demlo a D. Elisa Augusta da Silveira Gal
vão, viuva do r-apitão do exercito Cicero de 
Brito Galvão, repartidamente com seUs tres 
filhos a pensão de 80$ mensaes. 
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o SR. PRESIDENTE estando o Congresso 
funccionan"o em segunda prorogação e sen
do de to'1a urgencia concluir-se a (li~cussão 
e votação das leis orçamentarias, julga bem 
interpretar OS sentimentls do Senado convo
cando uma sessão para amanhã ao meio-dia, 
apezar do ser domingo (apoiados), sendo a 
ordem do dia a seguinte: 

2a discussão da proposição da Camara dos 
Depu~a~os,~. 98, de 1893, que fixa a despeza 
do MllllsterlO da Fazenda para o exercicio 
de 1894 ; 

• 3" disClfssão da proposição da Camara. dos 
DQPutados, n. 78, de 1893, autol'isando o Po
der Execut;vo a organisar, sob a denomina· 
ção do Instituto Sanitario Fe"eral, o servico 
sanitario terrestre, com prehendo o Labora
torio Bacteriologico e hospitaes de isola-

_,mento; 
3a discussão da proposição da Camara dos 

Deputados, n. 59, ele 1893, reorganisando o 
Tribunal de Contas; 

2' discussão da proposição da Çamara (los 
Deputa'los, n. 97, de 1893, autorisando aber
tura de credito para pagamento (le subsirlio 
dos senadores e deputados Dá proroD'ação da 
actual sessão legislativa; '" 

2' discussão da proposição da. Camara dos 
Deputados, n. 83. de 1893, declarando que nas 
exclusões de que trata o art. 9' do decreto 
n. 117 de 1892 não estão comprehendidos s 
empregados da Inspectoria Geral de ObraR 
Publicas, reorganisanda pelo decreto n. 406 
de 17 de maio de 1890. 

Levanta-se a sessão as 2 1/2 horas da tarde. 

Declaração 

Impedido de comparecer ás sessões do Se
nado desde o dia. 12 rio corrente, declaro 
estar de pleno accordo com todas as moções 
e mais actos praticado~ pela maÍ()ria da cor
poração a que pertenço como representante 
do estado do Paraná. 

Senado. 16 de setembro de 18g3.-~antos 
Andrade. 

l07a. se3sao em 17 de setembro de 1893 

Pre-sidencia do Sr. Prudente de Moraes 
(vice-presidente) 

SInnlARIO - Chamada - Leitura da :leta - Expediente 
- Parecer - :\'"omea~ões feitas pelo Sr. presidente
OH,UE!M DO DIA - Votação da proposição ll. 98 - De
claraçã.o de voto -!{equerünento do Sr. Antonio 
Ba(~na - 3a discussão da proposição n. 78 - Discur
sos dos Srs. Virgílio Damasio e Laper - Encerrê1-
,nento da discussão - VotAção _. Votação das pro
posiçõe< ns. :)j e 97, de 1893 - Votação da proposi
I;ão 11. 83, dI.! 1893 - Pareceres • 

Ao meio-dia comparecem 32 Srs. senadores, 
a saber; Pru,lente de Moraes, Gil Goulart, 
Antonio B"ena, Thomaz Cruz, Francisco Ma
cha,lo, Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, 
Manoel Barata, Cunha Junior, Gomensoro, 
Cruz, Catunda, José Bernar,lo, Oliveira Gal
vão, João Neiva, Firmino da Silveira, Joaquim 
Pernambuco, Messias de Gusmão. Rosa Junior, 
Manoel Victorino, Domingos Vicente, Mon
teiro de Barros, Q. Bocayuva, Laper, Braz 
Carneiro, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, 
Joaquim de Souza, Silva Canedo, Paranhos, 
Aquilino do Amaral e Santos Andrade. 

Abre-se a sessão. 
E' Ji,ja, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois rle aberta a sessão os 
Srs. João Barbalho, Virgilio Damasio, Joaquim 
FeUcio, Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joa
quim Murtinho, U. do Amaral, Esteves Junior 
e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com éausa partici
pada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, Elyseu 
Martins, Coelho e Campos. E. Wanrlenkolk, 
C. Ottoni, Pinheiro Guedes, Pinheiro Machado 
e Julio Frota; e s("m causa participad;L lS Srs. 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, Amaro Ca
valcanti,Almeida Barreto,Gaspar Drummond, 
Ruy Barbosa. Campos Sallp\l. Gpner('~o Mar
ques, Raulino Horn e Ramiro Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1") dá 
conta (lo seguinte 

EXPEDIEFTE 

Officio do lo secretario da Camara dos 
Deputados, datado de 16 do corrente, rem
ettendo a seguinte proposição: 

N. 99, de 1893.-0 Congresso Nacional re
solve: 

Art. 1.0 Fica o governo autorisa'1o a alte
rar o traçade, já approvado, da la secção da 
Estrada de Ferro Central Alagoana, até á ci-
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da<1e de S. Miguel, a partir da cirlade de 
Atalaya. 

Art. 2.° Da ci"a<1e de S. Miguel em deante, 
será mantido o traçado da concessão de 8 de 
novembro de 1890, de accordo com o plano 
geral de viação. 

Art. 3.° Revogam·se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 16de setembro de 1893.
João Lnpes, presir1ente.-A.rlton1o A::.eredo, 10 
secretario.-Antonio UQ1'ces de Athayde Ju~ 
nior, 2° secretario.-A' commissfio de obras 
publicas e emprezas priveligiadas. 

Telegramma expedido da Victoria em 16 
do corrente, assim concebido: 

Ex. Sr. Presidente do Senado Federal
Rio-O Congresso Legislattvo Espirito San
tense installou hoje os trabalhos da 2" sessão 
ordinaría da I" legislatuea republírana. -
Saudo a V. EX.-Cleto Nunes, presiMnte do 
Congl'esso.-Inteirado. 

O SR. 3" SECRETARIO ('e1'1)inrlo d~ 2') lê e 
vae a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

PARECER N. 252 - 1893 

A' commissão r'e marinha e guerra foi pre· 
sente a proposição n. 86 de 1893, da Camara 
dos Deputados, autorisanr1o o governo a con
ceder um anno de licença, com or(!enar1o, ao 
Dr. José Antonio Pedreira (le Magalhã!'s 
Castro, lente cathe(1ratico da Escola Naval. 

E, consir1erando que o attestado medico 
com que o supplicante justifica seu pedi<1o 
declara soffrer elle de multiplas manifesta
ções morbidas dependentes de neurestemia 
cerebro-espinhal aconselha a retirada do 
doent:3 para clima mais ameno, indicando de 
preferencia qualquer cidade do continente 
europeo, é a commissão de pa,recer que a 
referida proposição entre em debate e seja 
approvada. 

Sala das commissões, 15 Ge setembro de 
l893.-João Neiva.-Rosa JuniOl·.-Almeirlrt 
Barreto. -Cunha Junior. 

O SR. PRESIDENTE nomeia, de accordo com 
o requerimento do Sr. sena~or Coelho Rodri
gues, approvado em sessão de 29 do mez 
findo, os Srs. U. do A.maral, Rodrigues Alves 
e Coelho e Campos para a com missão especi I 
que tem de emittir parecer sobre o projecto 
do codigo ci vil. apresen tado pelo mesmo ~e· 
nhor e outros senado ·e~; nompia o)ltro~im, o 
Sr. Joaquim Felicio pa.ra subsr.ituir int"rina 

, mente, na commissão de justiça e legislação, 
o Sr. Coelho e Campos, que se acha ausente. 

ORDEM DO DIA 

Entram successivamente em 2" discussão, 
com o parecer da com missão de finanças, a 
qual encerra-se sem debate, os arts. lo a \)0 da 
proposição da Camara dos Deputados, n. 98, 
ne 1893, fixando a despeza do Ministerio da 
Fazenda para o exercício de 1894; e bem 
assím a tabeUa que a acompanha. 

São successivamenteapprovados os artigos 
e a tabella. 

E' a proposi.ção adoptada e passa para 3" 
discussão. 

O SR. ANTONIO BAilNA (pela ordem) requer 
dispensa de interstício para a 3" discussão 
da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Vem á mesa e é lida a seguinte 

Declaração de voto 

Declaramos ter votado contra. o art. 3°, 
por conter uma disposição que não é orça
mentaria, mas sim de caracter permanente. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1893.
Antonio Baena.-Cunha Junior.-Gil Goulart, 

Segue-se em 3" discussão, com as emendas 
approvadas em segunda a proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 78, de 1893, autori
sando o governo a organisar o Instituto Sa· 
nitario Federal. 

o Sr. Virgilio DalDasio pro· 
nuncia um discurso. 

o Sr. Laper-Sr. presidente. membro 
da commissão de saude publica, que relatou 
o parecer acerca da materia em debate e pro
vocado naturalmente pelas explicações que 
aqui foram suscitadas a respeito de"ta ques
tão, sou obrigado, ainda que e tempo me 
ponha em serios E'mbaraços, com a termin~ção 
das sessões, em vista do curto prazo de pro
rogação ultimamente votado, a dar explica
ções dos motvos por que fui levar1.o a pedir a 
suppressão dos dous numeros do art. l° da 
proposição vinda da Camara dos Srs. Depu
tados. 

Sr. presidente, a nossa Constituição con
sagra uma disposição inteiramente livre re
lativamente ao exerci cio de toda a profissão 
intellectual, moral ou industrial. (Apoiados.) 

Não ha duvida que, não só quanto á lettra. 
della, mas em relação ao espirito com que o 
§ 24 (lo art, 72 foi introduzido na Constituição, 
previllc'ce semflre a idéa de que a profissão é 
pel'feitamente livre, independente de regula
mentos ou de todo o modo de cerceamentos 
que oBa venha a ter. 
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Comquanto se pudesse criticar o direito 
que houvesse de sanccionar uma semelhante 
disposição, é força confessar que agsim esta
tue o novo pacto fundamental e elle dexe ser 
obedecido. 

Em contrario a isto, Sr. presidente, a pro
posiçrD vinda da Camara dos Srs. Deputados 
estabelece, como muito bem disse o nobre 
senador pela Bahia, que me precedeu na tr'i
buna, disposições que são antagonicas a ella. 
estatuinno preceitos de fiscalisa\ão e de poli
eia no que concerne ao exercicio da medicina 
e dít. pharmacia. 

Perguntaria, Sr. presidente, que caracter 
poderia ter um semelhante tribunal, a que 
se refere o n. 4? Seria um tribunal de poli
cia,averiguando da criminalidade que pu
dessem ter os actos ou factos que dizem re
speito ao exercicio da medicina e da phar'
macia? 

Seria puramente um tribunal de pericia em 
que se congregassem os homens mais respei
taveis de uma e outra corporação, julgando a 
respeito da praticabilidade e da razão dos 
fact0s executados no dominio destas profis
lÕes? 

A propria questão estabelecida por mim 
serve para mostrar a inanidade e a imprati
cabílidade de semelhante disposi,ão, 

Como tribunal de policia, ahi temos o nosso 
codigo se referindo claramente a tudo que diz 
respeito ao exercicio da medecina e pharma
cia, impondo penas e preveniw!o tudo que 
possa importar em irregularidades que se 
pratique no exercicio das duas profissões. 

Como tribunal de perit'JS na sciencia, per
guntaria si o governo terá o dIreito ou com
petencia para escolher de entre nossos homens 
aquelles que decidissem ex cathedra a respeito 
da seriedade, do direito e da razão com que 
qualquer de nossos medicos fosse levad~, a pra
ticar no exercício da sua profissão por êste ou 
aq ueUe modo ? ' 

O SIt. LUIZ DDLFINO - Nem as propri~s fa
culdades podem tazel-o. 

O SR. LAPER-Nem as proprias faculdades 
podem fazel-o, díz bem o nobre senador, por
que fóra deltas ha muita sciencia e verda
dQíra sabedoria. 

Mas, dizendo isto, tenho mostrado a impra
ticabilidade de semelhante disposição. 

Seria, Sr. presidente, fixar uma scienCla 
pelos moldes militares, o que não diz com a 
liberdade, já vinda de muitos seculos atraz e 

. que a variabilidade da pratica e da sancção 
dos factos está todos os dias demonstrando 
Que se presta a multabilidade. 

O q ue í)(~je se pode afixar como uma ver
dade, amanhã não serüt; em poucos annos 
anteriores as doutrinas modernas a respeito 
de bactereologia e pathogenia, seriam averba-

das de verdadeira feitiçaria, ou pelo menos, 
de cousas que não tivessem o cunho de serie
dade; no entanto, h0 je, reveladas pela obser
vação e pelos casos clinicos elIas se a presen
tam e são recebidas por todo o mundo como 
verdadeiras. 

Portnnto, não teria cabimento erigir um 
tribunal, que firmasse opinião srJbre questões 
de medicina e de factos, como se firmam ques
tiles de direito. 

Depois, Sr, presid'mte, ainda perguntaria: 
limitar-se-ha ao Districto Federal ou se es
tenderá a todo () paiz a attribuição de um se
melhante tribunal? 

Seria di/fici! que, estando eUe com séde no 
Dlstricto Federal. pudesse exercer as suas 
attribuições e determinar a penalidade em 
que incorressem os praticos suspeitos de fal
tas, que eUe viesse a reconhecer, por toda a 
superficie do nosso paiz. 

Como seria possivel o exame a respeito de 
factos occorridos no extenso Amazonas, em 
Matto Grosso, no Rio Grande do Sul, ou em 
qualquer outro logar nas condições (1estes? 

Far-se-hia necessario erigirmos outras 
tantas delegações de semelhante instituto ~a
nitario, para fazer ahi valer as suas attri
buições e fazer vingar as disposições, que 
arbitrariamente elle codificasse· em lei e que 
decididamente não são praticltveis. 

Vou agora encarar Sr. p:,esidente, a orga
nisação do codigo pharmaceutico. 

Que é um codigo pharIRaceutico? O co
digo pharmaceutico será uma colleeção, um 
repositorio de formulas deriva,las de preceitos 
therapeuticos, ao sabor de escolas e de syste
mC!$ que recebam a investidura da medicina 
otficia·!. 

Será preciso dizer que hoje pela propria 
pratica, os codigos estão em completo de~uso; 
não lia quasí um medico ou pratico que res
peite as disposições que ahi são determinadas 
e estabelecidas; cada um, segundo a. sua ex
periencia, segundo as doutrinas que adopta, 
segundo a particularidade do caso, acceita ior 
mulas que são completamente varlaveis con
iorme as circumstancias em que se encon
tram, de clima, de logar de constItuição me
dica, de individuo e só tem con~elho na. pro
pria experiencia. 

Como, pois, se poderia formular um verda
deiro codigo draconiano, que seria para a 
classe medica um estatuto igual ao que pre
valece para as classes armadas. (Apoiaaos.) 

Seria um verdadeiro circulo de ferro em 
que absolutamente não se deixariam prender 
os nossos profissionaes de medicina e de phar
macia. 

Já deve ter callado NO espirito publico que 
o systema.do estado se fazer tutor dos ho
mens, é improficuo; o progresso, o adeanta
mento, o verdadeiro beneficio vem sempre da 
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acção de cada um, da autonomia do individuo, 
da autonomia em todas as espheras da admi
nistração e dos serviços sociaes. 

Como, pois, em uma profissão de caracter 
inteiramente individual, que depende da 
suggestão de cat'la um, podem-se impor pre
ceitos que não são absolutamentepraticaveis, 
por fugirem á uniformidade dos moldes que 
podem ser facilmente reguladas por formu
las e regras de cs,ractcr legislativo? (Muito 
bem.) 

A proposição vinda da Camara, ainda se 
me afigura impraticavel pejas regras estabe
cidas para o seu exercicio, em tão flagrante 
desharmonia com as amplas proporções do 
seu organismo. 

Em suas attribuições abrange um corpo de 
trabalho para o qual seria preciso a creaçiio 
de uma verdadeira escola de ensino superior, 
com pessoal que não contém, encerrando es
tudos relativos á physica, á chimica, li, bota
nica, á geologia, á hygiene, etc. 

O que diz respeito á demographia sanita
ria, trabalha em verdadeira economia polí
tica, refere-se ao estudo da sociedade, da 
população em seu nascimento, li, sua progres
são, ás causas de mortes que a fazem pericli
tar e desapparecer. prescrutando a sua natu
reza moral e o tra balho com que subsiste. 

Como, pois, se vae crear um instituto de 
caracter tão ligeil'o. que nem mereceu as 
honras da discussão na Camara do., Deputa
dos. com um esboço de proporções tão amplas 

'e tão difficeis de praticar? 
O SR. LUIZ DELFINO-E' viveiro de empre

gados. 
O SR. LAPÉR-Importaria a creação de uma 

verdadeira academia, da qual muitas attri
buições já figuram na~ nossas faculdades me
dicas e outras escolas. 

Ainda por seu caracter especial a propo
sição afigura-se-me impraticavel, não é ser
viço que constitua cousa absolutamente indis
pensavel para ser immediatamente applicado, 
pois que, analogo ao trabalho que elie fará, 
temos institutos sob a direcção de abalisados 
professores, os quaes com esmero de applí
cação teem realisado estudos praticos que são 
elogiados e fizeram conhecidos no mundo 
scientifico os nomes dos Srs. Domingos Freire 
e Baptista de Lacerda, além de outros dis
tinctos moços da nossa sociedade medica. 

Esta instituição, Sr. presidente, communga 
com o Congresso Federal 110 direito delegis
lar para o paiz inteiro. O codigo pharma
ceutico nada malS é do que um c')rpo de dou
trina, que sa.hiria da nova institui~~ão, cujos 
membros, de nomeação do Poder Executivo, 
fracos por uma delegação incompetente, vi
riam, impor o seu estatuto ao nosso vasto 
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territorio, tão vario em sua naturez~ e por 
isso precisando de regras diíferentes. 

Disse o meu illustre collega que me pre
cedeu: como formular regras para toda Re
publica, quando tão variaveis são as condi
ções sociaes em que vive? 

A hygiene local não póde ser considerada 
como serviço federal. 

Quando e serviço dos portos com as rela
ções que temos com os paizes extrangeiros, 
procurando defender-nos das epidemias qne 
possam ser trazidas desses paizes, estejam a 
cargo da hygiene geral, comprehende-se; mas 
como deixar o cargo desta, instituição os 
casos dependentes de condições locaes, os 
factos materiaes de repressão, que nada teem 
com o serviço federal? 

Como fazer eífectiva em longinquas e in
viaveis paragens a acção de um poder au
sente? 

Nestas idéas vagas e geraes, que não são 
ligadas nem connexa,:, tenho lançado os argu
mentos para o Senado julgar bem da natureza 
monstruosa de semelhante projecto, fazendo 
rejeitar, pelo menos, o que é antagonico com 
o bom senso e que se acha especialmente con
signado nos ns. 4° e 5° do art. l°. 

Quanto aos outros, como materia de expe
riencia e uso temporario, lhes darei o meu 
voto; mas em relação aos artigos a que refiro, 
seria saccionar o que não é de direito nem 
pratica segura e não poc'.erá passar com o as
sentimedto de uma assemoléa como esta, pois, 
parecerá que sancciona um verdadeiro ab~ 
surdo. (l1[Hito bem.) 

O SR. LUIZ DEFINO-O melhor é condemnar 
tuuo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

São approvadas as emendas. 
E' approvada a proposição em 3" discussão, 

e, sendo assim emendada é a(lopta,la e vae 
ser devolvida á Camara fios Srs. Deputados, 
indo antes á commissão de redacção. 

Segue-se em 3' discussão e é sem debate ap· 
provada e,sendo adoptada,vae ser enviada á 
sartcção presidencial. a proposição da Camara 
dJs Deputados, n. 59 (le 1893, reorganisando 
o Tribunal de Contas. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de finanças, e é sem debate appro
vada, e sendo adoptada, passa para 3', a pro
posição da Camara d~s Deputados, n. 97, de 
1893, autorisando o governo a abril' o credito 
necessario para pagamento do subsidio aos 
senadores e deputar1os, na prorogação da 
actual sessão legislativa. 

Segue-se em 2" discussão,com o parecer das 
commissões de constituição, poderes e diplo
macia e de finanças e é sem debate rejeitada. 
e vae ser devolvida á Camara dos Deputados. 
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a proposição da mesma camara n. 83.de 1893, 
declarando que nas exclusões, de que trata o 
art. 9° do decreto n. 117 de 1892, não estão 
compreh~ndidos os empregados da Inspectoria 
Geral das Obras Publicas. 
Esgota~as as materias da ordem do dia, o 

Sr. 2° secretario declara que se acham sobre 
a mesa e serão discutirlos na sessão subse
quente, depois ne impressos no Diario do Con
gresso os seguintes 

PARECERES 

N. 253-1893 

Redacção 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a conceder 

a José Herzaiile Guimarães, 3' escril'turario 
da cxtincta thesourarla de fazenda de São 
Paulo, addido á alfandega do Piauhy, um 
anno oe licença, com vencimentos, na fórma 
da lei, para tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Art. 2.° São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 17 de setembro de 1893. 
-Manoet Barata.-Americo Lobo. 

N. 254-1893 

Redacção das emendas do Senado d proposi
ção da Camara dos Deputadoos n. 78 de 1893, 
que autorisa o Poder Executivo a organisar, 
sob a donominação de Instituto Sanitario Fe
derat, o serviço sanitario terre8tre, comprehen
dendo o Laboratorio Bacteriolo{Jico e Bospitaes 
de Iso&amento. 

Ao art. \,0 Depois das palavras-kospitaes 
de isolamento - accrescente·se: no Districto 
Federal. 

Supprimam·se os ns. 4 e 5. 
Ao n. 6. Accrescente-se in-fine: no Dis

tricto Foderal. 
Sala das com missões, 17 de setembro de 1893. 

-Americo Lobo.-Manoel Barata. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem do 
dia da sessão seguinte: 

Discussão unica da re,lacção do projecto do 
Senado, n. 44, de 1893, autorisando o gover
no a conceder a José Herzai~e Guimarães, 3° 
escripturario da Thesouraria de S. Paulo, 
addi~o á Alfandega do Piauhy, um anno de 
licença, com vencimentos, na fórma da 
lei; 

Discussão unica rIa reiacção da proposição 
,da. Camara dos Deputados, n. 78, de 1893, au-

torisando o governo a organisar o Instituto 
Sanitario Federal; 

3" rliscussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 98, de 1893, fixanoo a despeza 
do Minil5terio da Fazenda para o exercicio de 
1894 

2" discussão das proposições da Camara dos 
Deputa~os: 

N. 90, de 1893, autorisando o governo a 
abrir, no corrente exercicio, o crerlito ex
traordinario de 265:980$000 para occorrer ás 
despezas da Directoria Sanita ria da Capital 
Federal, do Laboratorio Bacteriologico e dos 
hospitaes de isolamento; 

N. 94, oe 1893. autorisando o governo a 
abrir, no corrente exercicio, um credito ex
traordinario de f: 28.875-0-0, ao cambio de 
27 d, por 1$, para pagamento dos juros devi
dos á Ceara Harbour Corporation, do capital 
empregado nas obras rlo porto do Ceará; 

N· 95, de 1893, autori~ando o governo a 
abrir á verba-Repartição da Carta Maritima 
-, no exercicio corrente, o credito supple
mentar "e 32: 150$1)00 ; 

N. liO, de 1892, mandando continuar em 
vigor, no exercicio de 1893, a concessão de 
15.000$ para a construcção de dous pharoes 
de 6° classe nos portos de Macáo e Mossoró, 
no Rio Grande do Norte; 

N 93, de 1893, autorisando o governo a 
conceder um anno de licença, com ordena<lo, 
ao bacharel João Francisco Poggi de Fi
gueiredo, juiz seccional do estado do Ama __ 
zonas. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 3/4 da 
tarde. 

lO8a sessao em 18 ~e setembro de 1893 

Presidencia do Sr. Pt'udente de Moro,es 
( vice-pt'esidente) 

SUMMARIO - Chama~a - Leitura da acta Expediente
_ Parecer - Votação da redacçiiú do projecto n. 4. 
e da proposição n. 78 - Votação das propoRÍções 
ns.98, 90, ~4, [,5,110 e 93, de 18J3 - Declaração de 
voto - Requerimento dos Sr. Domingos Vicente e 
Antonio Baena. 

Ao meio-dia comparecem 36 Srs. senado
res, a saber: Prudente de Moraes, Gil Gou
lart, Antouio Baena, Thomaz Cruz, Francisco 
Machado, Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, 
Manoel Barata, Gomensoro, Cruz, Catunda, 
José Bernar 10. Oliveira Galvão, Almeida Bar
reto, João Neiva, Firmino da Silveira, Joa
quim Pernambuco, Messias de Gusmão, Rosa 
Junior, Vírgilio Damasio, Manoel Victorino, 
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Damingos Vicente, Monteiro de Barros. Quin
tino Rocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Mar'inho, Joaquim Felicio. Americo 
Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de Souza, 
Silva. Canedo, Paranhos, Ubaldino do Amaral, 
Santos Andrade e Esteves Junior. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. João Barbalho, Laper, Joaquim Murtinho 
e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, Cunha 
Junior, Elyseu Martins, Coelho e Campos, E. 
Wandenkolk, C. Ottoni, Pinheiro Guedes, 
Pinheiro Machado e Julio Frota; e sem causa 
participada os Srs. Coelho Rodrigues, João 
Cordeiro, Amaro Cavalcanti, Gaspar de Drum
mond, Ruy Barbosa, Campos Salles, Aquilino 
do Amaral, Generoso Marques, Raulino Horn e 
Ramiro Barcellos. 

O SR. 20 SECRETARIO (servindo de 10 ) dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tres ofHcios do Ministerio da Justiça e dos 
Negocios Interiores, datados de 15 do cor
rente, devolvendo. de ordem do Sr. Vice-Pre
sidente da RepublÍca e devidamente sanccio
nado, um de cada um dos autographos das 
resoluções do Congresso Nacional relativas á 
concessão de amnistia ás pessoas implicadas 
nos acontecimentos políticos occorriilos em 
1893 no estado de Santa Catharina e em 1892 
nos municipios do Triumpho e outros, do 
estado de Pernambuco. em março do corrente 
anno no estado dQ Maranhão, e na comarca 
de Catalão, no estado de Goyaz.-.\rchivem-se 
os autographos e communique·se á outra 
camara. 

O SR. 3° SECRETARIO (suvindo de 2'-) lê e 
vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

PARECER N. 255 - 1893 

n. 30, do mesmo artigo; e considerando que 
taes creditas se impoem pela natureza e lega
lidade dos serviços a que vão occorrer, é de 
parecer que a referida proposição seja appro
vada p"'lo Senado. 

Sala das commissões, 18 de setembro de 1893. 
-Manoel Victorino. -Rodrigues Alves.-Sal
daMa Marinho.-Q. Bocayuva.-João Bar
balho. - Domingos Vicente. - Monteiro de 
Barros. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacção do projecto do Senado, 
n. 44, de 1893, autorisando o governo a con
ceder a José Herzaide Guimarães, 3- escriptu
rariada Thesouraria de S. Paulo, addid'"l à 
alfandega do Piauhy, um anno de licença, 
com vencimentos, na fórma da lei. 

Segue-se em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacção da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 78, de 1893, autori
sand0 o governo a organisar o Instituto Sani
tario Federal. 

Segue-se em 3" discussão e é sem debate 
approvada e, sendo a~optada, é devolvida á 
Camara dos Deputados para opportunamente 
ser envia la á sancção do Sr. Vice-Presidente 
da Republica., a proposição da mesma camara, 
n. 98, ,1e 1893, fixando a despeza do l\1iniste
rio da Fazenda para o exercicio de 1894. 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

Declaração 

O art. 3° da proposição da Camara dos De
putados, ns. 96, rle 1893, que fixa a despeza 
do MinistlOlrio da Fazenda para o exercicio de 
1894, estabelece a vitaliciedade dos empre
gos, cujo provimento depender de concurso, 
pois que lanto vale determinar, como fttz 
aquelle artigo, que os respectivos emprega
dos só poderão ser demittidos em virtude de 
sentença. 

Esta disposição é inconvenientissima. por 
sua natureza de permanente e revogatoria da 
legislação vigente e excede a orbíta de uma lei 
orçamentaria. . 

Não propuzemos a suppressão de semelhante 
A commissão de finanças, tendo examinado disposição,unicamente pela imperioi'la necessi-

11. proposição da Camara dos dos Srs, Depu- dade de concluir com urgencia a votação dos 
tados autorisando o Poder Executivo a abrir, orçamentos, visto estarmos convencidos de 
no corrente exercicio, os creditos supplemen- que.nas actuaes circumstancias, o Senado,re
tares seguintes: de 200:000$ á verba-Apo- duzindo-se a méra chancellaria da Camara 
sentados-no 6 do art. 7° da lei n. 126 B de rlos Deput Idos em relação ás leis orça menta-
21 de novembro de 1892; de 50:000$ á verba I rias, procerie patrioticamente, porque prefere . 
-Ajudas de custo- n. 21 do mesmo artigo; um máo orçamentorlecretado pelo poder com
de 25:000$ á verba-Despezas eventuaes-, patente a autarisar a dictadura financeira. 



300 ANNAES DO SENADO 

Por estas razões,deixamos de propor a sup
pressão do art. 3°, sob protesto de propor a 
sua revogação na primeira opportunidade. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893. 
-Luiz DelfirlO.-Antonio Baena.-João Neiva. 
-Ro.~a Junior. -Messias de Gusmilo.-Salda-
nha Marinho.-Joaquim Sarmento.-Jose Ber
nardo.- Catunda.- Nina Ribeiro.-Oliveira 
Galvão.- Firmino da Silveira.- Aristides 
Lobo.-Esteves Junior.-D'per.-Afonteiro de 
Barros.-Joaquill'J, Pe)·,'ambuco.-2Ifanoel Ba
rata.-Paranhog.-Silva Canedo .-Joaquim de 
Sou;:;a.-Gil Gnulart. - Santos Andrade.
Virgilio Damasio.-Bra:; Carneiro.-Froncisco 
Machado.-aru;:;.-p'lanoel Victorino.-Almei
da Barreto.- Q. Bocayu'va.- Gomensoro.
João Barbalho.-Joaquim Felicio.-Rodrigues 
Alves.-Joaquim Murtinho.'-Prudente de 21{o
raes.-Amel'ico Lobo.- Domingos Vioente.':'" 
Thomaz Cru;:;. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer 
da com missão (le finanças, e é sem debate 
approvada e, sendo adoptada, passa para 
3· discussão, a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 90, de lfi93, autorizando 070-
verno a abrir no corrente exercicio o credito 

para a 3", a proposição da Camara dos Depu
tarlos, n. 93, de 1893, autorizando o governo 
a conceder um anno de licença, com ordenado, 
ao bacharel João Francisco Poggi de Figuei
redo, juiz seccional do Estado do Amazonas. 

o Sr. President.e declara que está 
esgotada a ordem do dia. 

O SR. DOMINGOS VICENTE (pela ordem) re
quer dispensa para a 3" discussão da propo
siç[o da Carnara dos Deputados, n. 97, de 
1893, relativa ao subsidio dos senadores e 
deputados na proroga~'ão da actual se~são le
gislativa. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer 

dispensa de intersticio p3.ra a 3' discussão d3.s 
proposições da Camara dos Deputados, ns. 90, 
9i e 95, de 1893, approvadas hoje em 2a dis
cussão. 

o Sr. President.e designa para a 
ordem do dia da sessão seguinte: 

3a di."cussão das proposições da Camara dos 
Deputad0s: 

extraordinario (le 265:980$ para occorrer ás' N. 90, de 1893, autorizando o governo a 
despezas da Directoria Sa.'nitaria da Capital abrir no corrente exercicio o credito extra0r
Federal, do Laboratorio Bacteriologico e dos dinario de 265:(JSO. para occorrer Ú8 despezas 
hospitaes (le isolamento. da Directoria Sanitaria da Capital Federal, do 

Seguem-se em 2\ discussão, com o parecer ~aboratorio Bacteriologico e do~ hospitaes de 
da commissão de finanças, e são sem debate lsolamento; , 
approvados, os arts, lo e 20 da proposição r1a l, N.. 94, de IS93, autor~z~ndo o gov~rno a 
C,amara. dos Deputados, n. 9~, de 1893, auto- a~I'lr, .no ?orren~e<) exercIClO, ~m cl'edlto ex
rlZando o governo a abrlr, no corrente traordmano de t: ~8.875.0-0, ao ca,mblO de 
exercicio um credito extraorrlinario de 27 d por I $, para pagamento dos Juros de
~ 28.875:0-0, ao cambio de 27 r\. pOl' 1$. vidos a Ceará HarbouJ' Corporation, do ?apital 
para pagamento dos juros devidos á Cea':â empre!{.ado nas obras do porto do Ceara; 
Harbour Corporation, do capital empregado N: ~;), de 1893; autoruan~o o ~overno a 
na.s obras no porto (lO Ceará. abl'lr a verba - Repr:esenta,ao da Carta Ma-

Segue-se em 2" discussão com o parecer da rltlma - no eXeI'CIClO conente, o credlto 
commissão de finanças e é ~em debate appro- supplementar de 32: 150$000 ; 
vada e, sendo adopt<td~, passa para 3", a pro, N: 97, de ,1893. auto~isando o governo a 
posição da Camara dotl Deputa"os. n. 95, de abn~ o credlto nece~SêírlO para pagamento do 
1893, autorizando o governo a abrir á verba sub~ldlO aos senador~s e de,putados, na proro-
-Representação da Carta Marltima-no exer- ga.~::o .da actual s~ssao legIslativa; <) 

cicio corrente, o credito supplementar de .:> dlta do pr01ecto do Senado, n . .:>6, de 
3'2:150$000. 1%3, dispondo sobre o !D0do por que dev,em 

Segue-se em 2f (Uscussão, com o parecer (la ser pa~es (le seus, ven~lmentos, pelos cofres 
commissão (le finanças, e é sem debate rejei- da Un~ao, os funcclOI~arlOs aposentados; 
tarla e vai ser devolvid<t á Carnara dos Depu- 3.1 dlta da propOSlçao da Camara. dos Depu-
tados, a proposição da mesma Camara, n. 110, tados: 
de 1892, man(lanrle continuar em vigor, no N. 85, de 1893, autorh;ando o Poder Ex
exercicio de IS93, a concessão (le 15:000$ ecutivo a abrir o credIto necessarlo para, pa
para a construcçãor.e dous pharóes de 'la classe gamento dos vencimentos rlevidos aos empre
nos 'Portos de Macáo e Mossoró, no Rio Granr1e garlos (la ~ecl'etarin da Camara dos Deputaclos, 
do Norte. em virtude da resol\1l;-:10 da mesma camara, 

Segue-se em 2a discussão, com o parecer da de 28 de agosto do corrente anno; 
comlnissão de justiça e legislação, e é sem 2a dita da proposição da mesma camara, 
debate approvada, em escrutinio secreto, por n. 86, (1e 1893, autor bando o governo a con-
32 votos contra sete, e sendo adoptada passa ceder um anno de licença, com ordenado, para 
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tr!!.tar de sua saude onde lhe convier,ao lente 
cathedratico da Escola Naval Dr. Jose Anto
nio Pedreira de Magalhães Castro; 

3" dlscussão das seguintes proposições da 
Camara dos Deputarlos: 

N. 47. de 1893, concedendo pensão a D. 
Rita Rodrigues (la Fonseca Hermes, viuva do 
marechal Hermes Ernesto da Fonseca; 

N. 56, de 1893, concedenrlo uma pensão 
mel'lsal de 100$ a D. Claudina TeUes de Me
nezes, viuva do capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes; 

N. 66, (le 1893, relevando a prescripção em 
qua incorreu D. Olympia Victor Baptista e 
autorisando o Poder Exeeutivo a mandar pa
gar-lhe a importancia do meio soMo da pa
tente ele seu fallecido pae o alferes Francisco 
Victor Baptista, correspondente a<1 periodo 
decorrido de 10 de maio de 1867 a 24 de 
agosto de 1892; 

N. 70, de 1893, relevando á viuva do capi
tão Fernando Carlos de Menezes, 2" official da 
Contadoria Geral da Guerra, D. ldalina Alice 
de Menezes,a quantia de 1 :5UO$ que seu finado 
marido recebeu da Fazenda Nacional, a titulo 
de adiantamento. 

Levanta-se a sessão á I 1/2 hora da tarde. 

I09a S~S8aO em 19 de setembro de 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 
(vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acta - Expe
diente - Pareceres - Votação das propJsiç.iJes us. 
!lO, 94, g;;, 97,85, SÔ, <17, 55, 66 e 70 e do projecto do 
i';eon.do 11. 36 de 1893 - 1{(~qnel'im0Iltos dos ~rs. An
tonio Baena, Messias. de Gusmão e Cunha .Junio r -
Pareceres - Requerimento do Sr. Domingos Vi .. 
cente. 

Ao meio dia comparecem 37 Srs. senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Bae
na, Thomaz Cruz. Francisco Machado, Joa
quim Sarmento, Nina Ribeiro, Manoel Barata, 
Cunha Junior, Gomensoro, Catunda, Cruz, 
José Bernardo. Oliveira Galvão, Almeida 
Barreto, João Neiva, Firmino da Silveira, 
Joaquim Pernambuco, .João Barbalho!Mes~ias 
de Guemão, Rosa Jumor, Manoel VICtormo. 
Domingos Vicente, Mon wiro de Barros, Q. 
Bocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, C. ot· 
toni,Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim 
ãe Souza, Silva Canedo, Paranhos, Aquilino 
do Amaral, U. do Amaral, Santos Andrade e 
Esteves Junior. 

Abre-se a sessão. 

E' lida, posta em discussão, e, não havendo 
reClamações, dá-se por approvada a act~ da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Gil Goulart, Virgilio Damasio, Laper, 
Joaquim Murtinho e Luiz Delfino. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, Ely
seu Martins, Coelho e Campos, E. Wanden
kolk, Pinheiro Guedes, Raulino Horn, Pi
nheiro Machado e Julio Frota.; e sem causa 
participada os Srs. Coelho Rodrigues, João 
Cordeiro, Amaro Cavalcanti, Gaspar Drum
mond, Ruy Barbosa, Campos Salles, Generoso 
Marques e Ramiro Barcellos. 

O SR. l° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do l° secretario da Camara dos Deputados, 

datado de 18 do corrente mez, remettendo a 
seguinte proposição : 

N. 100-1893 

Emendas da Camara dos Deputados d proposta 
do poverno que fixa a despeza do Ministerio 
da I ndustria, Viação e Obras Publicas para 
o exercicio de 1894. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Presidente da Republica é auto

risado a despender pela Repartição dg Minis
terio da Industria, Viação e Obras Publicas, 
com os serviços designados nas seguintes 
rubricas, a quantia de...... 100.713:824$575 

la Secretaria de Estado, de
duzida a quantia de 5: 400$ 
pela reducção de 15 ser
ventes a 10; de 1 :600$ pela 
suppressão de um logar 
de praticante; de 1: 800$ 
pela reducção a 3: 000$ das 
gratificações dedous auxi
liares de gabinete do mi
nistro ; de 1 : 500$ pela 
suppressão degratiftcações 
ao pessoal subalterno, por 
serviços fóra da hora do 
expediente; de 2:000$ pela 
redycção da quantia des
tinada á compra de livros; 
de 13:400$ pela suppressão 
de aluguel de carro para o 
ministro, aluguel de casa 
pa.ra o porteiro e concel'· 



302 

tos no editlcio da secreta
ria; de 3:000$ pela reduc
çãb a 5:0úO$ da consigna
ção para taxas postaes, e 
a 3: 000$ das despezas a 
cargo da portaria .... " .. 

2" Auxilias d Agricultura, 
deduzidas as quantias de 
13:000$ destinada ao pes
soal e 21 :000$ ao material 
para o amuramento do Jar
dim Botanico ; de 70: 000$ 
pela reducção a 450:000$ 
da consignação-garantia 
de .iuros a engenhos cen
traese reduzidade450:000$ 
a 400:0UO$ a consignação 
para garamia dejuros,etc. 
e applicada a quantia de 
56:0(10$, proveniente da 
mesma reducção, á con
clusão do editlcio, acquisi
ção de moveis, utensílios e 
montagem de laboratorios 
da Academia do Commer
cio de Juiz de Fóra, no 
estado de Minas Oeraes ... 

3a .t'J.gencia Central de 1m
migração - deduzidas as 
seguintes quantias: de 
25:300$ pela suppressão 
dos seguintes lagares: um 
chefe de secção 6:000$, um 
official 4:0UO$. tres ama
nuenses 8:100$, tres aju
dantes d'interprete 7:200$; 
de 600$ pela reducção (10 
vencimento do adminis
trador da hospedaria da 
ilha ilas Flores a 4:800$ ; 
de 2:4UO$ pela suppres
são ile um ~uxiliar in
terprete e de 3:600$ pela 
de dous auxiliares de es
cripta; de 8:942$500 pela 
suppressão de tresauxilia
res do guarda de baga
gem, de ajudantes de pe
dreiro e carp:nteiro e de 
cinco serventes; de 4:562$ 
pela reducçãoa. 15 dos tri
polantes de batelões e bo
tes ; de 130:00u$ pela sup
pressão da comlignação -
Obras e despezas diTer
sas- na hospedaria de Pi
nheiro; de 2.096:135$872 
pela suppressão de despe
zas com discriminação e 
medição d0 terras na con
signação -Serviços diver
,sos- ; elevada a verba de 
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382:910$000 

729:877$830 

mais 300:000$ para au
xiliar as despezas com a 
introducção de immigran
tos no e,tado no Espirito 
Santo, de accordo com o 
contracto celebrado pelo 
governo daquelle estado 
em 3 de junho de 1892 e 
innovado a 28 de julho 
de 1893 ; restabelecidas as 
verbas da proposta para 
os serviços nos estados de 
Pernambuco. Bahia, Para
ná, Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul, e respe
ctivo pessoal; e apl,licada 
a quantia. de 45:000.~ á 
colonisação nacional de 
Matto Grosso ........... . 

4" Correios; elevada da dif
ferença para mais nas ta
bellas vota,.1as na lei de 
reforma dos correios ..... 

5" Telegraphos; segun.'1o a 
reforma votada 
6.580:469$.')00, elevada a 
verba de mais 615:000$ 
para construcção de no
vas linh"s, assim distri
buidos: 10:000$ para a 
construcção de um ramal 
á villa de Guaratuba no 
estado do Paraná, inci
dindo no ponto mais pro
ximo da linha ger ,I : 
20:000$ para o material 
destinado á linha da villa 
União da Vict"ria e Palmas 
ou Guarapuava, cuja con
strucção incumbe á corn
missão estrategica no mes
mo estado; para prolon
gar as linhas telegra
phicas do Amarante á 
a cidade d e O e i r as, 
passanr10 na villa da Colo
nia, 30:000$; das Barras 
á villa Porto Alegre, pas
sando pelo Hetiro e Bata
lha, 20:000$; da cidade 
da Parahyba ao Porto da 
Amarrat;ão, 5: 000$ ; para 
a estação telegraphica de 
Aquiraz, no estado do 
Ceará, incluiml0 os ven
cimentos do empreg do 
respecti vo, 5:000$; para 
uma linha que ligue o por
to mais con veniente da 
linha ne S. Francisco á 
8Stação terminal da Estra
da de Ferro Central da 

9.153:059$628 

7.659:527$000 
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Bahia, 50:000$; para con
tinuação da linha telegra
phica rle Caxias no estado 
do Maranhãn, pelo valle do 
Itapecurú, ao do Tocan
tins, em Goyaz, passando 
pela cidarle de Carolina, 
com direcção á futura Ca
pibl Federal, 50:000$; 
para prolongar a linha 
telegraphica de Barras, no 
Piauhy, ácirlade 110 Brejo, 
no Maranhão, passando 
pelas villas rla Batalha, 
Retiro, Porto Alegre e São 
Bernar~o, a quantia de 
50:000$; para a construc
ção 11a linha telegraphica 
de JoinvilIe a S. Bento, 
25:000$ e para a de Blu
menau a, cidade f1e Lages, 
no estado ele Santa Catha
rina, 50:000$; para con
strucção de uma linha te
legraphicasimples,da villa 
de ltapemirim a Santo 
Antonio do Rio Novo, 
12:000$; para construc
ção rle outra rle Anchieta 
a Alfredo Chaves, 14:000$; 
para outra de Santa Cruz 
a villa de Páo Gran,le no 
estarlo do Espirito Santo, 
14:000$; para o prolonga
mento do telegrapho de 
Jan uaria a Joaseiro, 
100: 000$; para a construc
ção .la linha telegraphica 
de Theresina a Amarante, 
no Piauhy, 40:000$; para 
o ramal telegraphico de 
Angicos a Macáo, 25:000$ ; 
para o de Mossoró a Arêa 
Branca, 10:000$; para di
versos ramos em Sergipe, 
30:000$; para a construc
ção de linhas para a Lage 
do Muriahé e para o Bom 
Jesus do ltabapoana, es
tado r10 Rio de Janeiro, 
20:000$ ; para unir as po
voações da fronteira do es
tado (10 Rio Grande do Sul 
-S. Luiz, Santo Angelo e 
Palmeira, por linhas tele
graphicas, á estação que 
mais convier, assim como 
para a linha que deve li
gar Encruzilhae1 a a Rio 
Pardo, no mesmo estado, 

. 35: 000$000 ....•....•.•.. 
6." Sul1vençãods companhias 

7.195:469$500 

de navegação a vapor; 
elevada a verba com as 
seguintes quantias: 10:000$ 
na consignação para o 
serviço de rehoque,; das 
barras de Benevente e 
Itapemirim; de 30:000$ 
para pagamento da sub
venção á navegação do 
Baixo Tocantins, em cum
primento do contracto de 
24 de outubro de 1890, 
autorisado pelo decreto 
n. 862 de 16 do dito mez e 
anno ; e de 56:000$ para 
custear o serviço de na ve
gação de cabotagem do 
Ceará ao Pará até ao fim 
do exercicio, incluída no 
contracto que para esse 
fim celebrar o governo a 
clausula de ser feita uma 
viagem mensal ao porto 
da Tutoia, no estado do 
Maranhão; deduzidas as 
quantias: de 190:000$ pela 
suppressão da. subvenção 
itCompanhia United States 
and Brasil Steam Ship; de 
56:000$ pela rec1 ucção da 
subvenção á Companhia 
ao Maranhão, visto termi
nal' o seu contracto a 2 de 
setembro de 1894; de 
li :200$ pela reducção da 
subvenção á Companhia 
Pernambucana, cujo con
tracto termina a 5 de ou-
tubro de 1894 •.... ,. ..•• 2.916:740$000 

7." Garantia de juros ds es-
tradas de ferro; reduzida 
a verba a ............... 10.000:000$000 

8" Estrada de FelTo de So
bml, incluirtas as quantias 
de 40:000$ para o prolon
gamflllto da mesma estra
da; de 50: 000$ com os es
tudos do prolongamento da 
Estrada (la Ferro do Ipú a 
Cratehús e de 500 000$ 
com o prolongamento da 
mesma estrada do Ipú a 
Cratehús. . . . . ... . . . .. . . . .. 855: 126$332 

9' E slrada de Ferro de Ba
turité, augmentada de 
200: 000$ a conslgnação 
para o prolongamento de 
Quixeramobim a Humaytá 1.921:797$840 

!O" Estmda de Ferro Central 
de PernambucfJ, augmen
tada de 222:017$555 a con
signação para a 4" secção 
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- Preparação de leito -
via. permanen te - e de 
199:500$ a consignação 
para a 5" secção - Prepa
ração de leit@, obras de 
arte, etc., e de 350:000$ a 
consignação para o ma te
rial rodante e fixo, e de 
137:832$840 para-Even
tuaes; e para o ramal de 
Jaboatão, Luz. Cham de 
Alegria e Gloria de Goita. : 
Estudo,preparação do lei
to, via-permanente e linha 
telegraphica, 146:099$872 3.232:328$452 

11 3 Estrada de Ferro Sul de 
Pernambuco (como na pro· 
posta)................... 3.641 :953$382 

12' ~trada de Ferro de 
Paulo Affonso (como na 
prGposta)................ 162:668$200 

13' Prolongamento da Estra-
. da de Ferro da Bahia 

(como na proposta)...... 3.032:565$485 
14" E~trada de Ferro dePorto 

Alegre a Uruquayana, de
duzi<ia.~ quantia de 
68: 243$}26 da consignação 
para - obras novas -... 3.118:710$187 

15" Construcção da Estrada 
de Ferro de Porto Alegre 
a Uruguayana (como na 
proposta) ....... , . . ... . • . . 4.200: 000$000 

16" Estrada de Ferro Central 
do Brazil (como na pro
posta)................... 22.983:276$306 

17" Prolongamento da Es
trada de Ferro Central do 
Brazil, feitas as obras por 
administração no trecho 
locado, caso caduquem os 
actuaes con tractos.. . . .. 4.700: 000$000 

183 Estrada de Ferro de Ca
talão a Cuyabá. para os es
tudos da estrada estrate
gica que será construido. 
pela força publica federal. 
nos termL s do projecto já 
approvado pela Camara e 
pendente do voto do Se-

. nado ........ '" ........ 200: 000$000 
19" Estrada de Ferro do Rio 

do Ouro (como na pro-
posta,)...... ..•... •....•. 648:921$500 

20' Obras diverstJs nos est«
dos, deduzidas as quantias 
de 4:000$ para conserva
ção e guarda de instru
mentos de engenharia; 
augmentada a verba com 
as quantias de 150:000$, 
para. terminação das obras 

de melhoramento do Rio 
das Velhas, de Santa Luzia 
do Sabará á barra do Pa
raúna; 100:000$, para 
alargar, aprofundar e ba· 
lizar o canal do Sobradinho 
e melhorar o rio desde 
Santarém até a cidade do 
Joazeil'o; 30:000$. para a 
desobstrucção do rio Gur
guéia, da cidade de Ju
rumenlla á villa da Appa
recida; de 60:000$, para 
o serviço de desobstrucção 
e navegação do Alto lta
picurú, no Maranhão; de 
50:000$. para estudos e 
melhoramentos do Alto 
Tocantins e 50:000$ para 
limpe'la do rio Preto; de 
100:000$. para occorrer ás 
despezas com os estudos 
para melhoramento do 
porto de Belém do Pará; 
de 100:000$, para o ma
terial das obras do porto 
do Natal, no Rio Grande 
do Norte; de40:000$. para 
auxilio das obras de me
lhoramento do porto da 
Victoria; de 20:000$, para 
desobstrucção do porto de 
Mamanguape, no estado 
da Parahyba; de 24:056$ 
a consignação destinada ao 
porto de Angra dos Reis; 
de 100:000$, para alargar 
a barra ela L:lgôa Ara
ruama, no estado do Rio 
de Janeiro; de 100:0'10$, 
para as estradas estratpgi
cas no Paraná, e auxilio a 
colonia da Fóz do Iguassü; 
de 100: 000$ para eon· 
tinuação das obras do Rio 
Parnahyba; de 200:000$. 
para abastecimento de 
agua á cidade de Macáo, 
estado do Rio Grande do 
Norte; de 30:000$. para 
estudos do porto de Ma
cahé e applicada a de 
100:000$. para estudos e 
melhoramentos da nave
gação do rio Cuyabá; de 
500:000$. para conserva
ção e melhoramentos do 
porto do Recife, caso se 
rescinda o contracto com 
a companhia incumbida 
desse serviço. passando 
este a ser feito por admi· 
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nistração; de 5O:(}()O$, de 
conformidade com a clau
sula 14" do decreto n. 909, 
de 23 de outubro de 1890, 
a verba de 100:000$ C0n
signarla ás obras do cáes 
da Sagração, no estado do 
Maranhão, ficando oPoder 
Executivo autorisado a 
modificar nesse sentido o 
contracto com a Compa
nhia Geral de Melhora.
mentos no Maranhão, in
cumbida daquelle serviço; 
mantida a consignação 
para melhoram,en to da 
barra do Rio Grande do 
Sul, passando este ser
viço igualmente a ser 
feito por administração, 
caso seja reilcindido o 
actual contmcto com a 
Companhia Franco Brazi-
leira ...... , ..... ' ..... '. 

21' Directoria Geral de Es
tatistica, augmentada de 
100:000$ para a conclusão 
do recenseamento .... , . o o 

22" Obras Pld,licas da Ca
pital Federal, deduzida a 
quantia de 400:000$ na 
consignação-acqui~íção e 
canalisação de novos ma
nanciaes p a r a suppri-
mento de agua ......... . 

23' Illuminaçao publica da 
Capital Federal,deduzida a 
quantia de 548:26\J$~83 de 
differenças de cambio, que 
passam para a respectiva 
verba do orçamento do 
Ministerio da Fazenda ... o 

24" Esgoto da Capital Fe
deral- (Contracto com a 
Companhia City Improve-
ments) .. 00 •••• 0 •• o o •••••• 

25\1 Eventuaes, sendo de 
350: 000$ para estudos que 
fixem o local destinado á 
nova capital da União no 
planalto já demarcado, le
vantamento topographico 
daq uella zona e reconheci
mento das ligações por 
vias ferreas e mixtas 
(ferro-fiuviaes) que unam 
o .ponto escolhido para o 
levantamento da cidade ao 
littoral da Republica, es
pecialmente o de um ra
mal da Estrada de Ferro 
do catalão ............. . 

IJlH.IIO 8Q - 'I. 1'1 

7.902:578$500 

242: 182$000 

I .906: 232$500 

922:871$015 

2.605:019$728 

400:000$000 

r. São prohibidas desde já as concessões 
com garantias de juros ou subvenções sem 
especial autorisação do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido re
novar, em favor de individuo ou empreza de 
qualquer natureza, as concessões com garan
tias de juros ou subvenções que tiverem ca~ 
ducado, venham a caducar ou fiquem sem 
effeito por quaesquer causas de direito. 

Reputam-se caducas as concessões com ga
rantias de .iuros ou subvenção que não se 
tornarem effectivas nos prazos das concessões 
ou dos contractos, não sendo licita a renova
ção desses prazos. 

lI. As companhias ou emprezas que gosa
rem ou não de garantia de juros ou subven
ções são obrigadas a entrar para o Thesouro 
Federal com as quotas que tiverem sido de
terminadas pelo Poder Executivo ou que 
constarem das tabellas, para occurrencias 
das despezas da repartição de fiscalisação, 
creada pelo decreto n. 399 de 20 de junho 
de 1891, instituida sob a clausula da de~peza 
não exceder á receita proveniente daquella 
arrecadação. 

Desta obrigação estão isentas as companhias 
ou emprezas cujos contractos, anteriormente 
celebrados, impuzerem expressamente ao 
governo as de~pezas com a respectiva fiscali
sação, não sendo permittido, porém, ao go
verno, conceder a essas companhias ou em
prezas nenhuma novação ou favo!' de qual
quer especie, sem que ellas se subordinem á 
éxigencia da disposição anterior. 

IlI. A concessão de privilegio de qualquer 
natureza, salvo o de invenção, não se tor
nará effectiva sem approvação do Congresso. 

IV. C0ntinúa em vigor o art. 14 da lei 
n. 3397 de 24 de novembro de 1888, que au
torisou o Poder Executivo a resgatar as es
tradas ele ferro do Recife a ~. Francisco e 
Bahia 8. S. Francisco, não podendo, porém, 
essa operação effectuar-se sinão ao cilmbio 
de 24 d. por 1$000. 

V. E' vedado ao governo negociar empre
stimos para estradas de ferro ou quaesquer 
outras emprezas ou comp:J.nhias, assumilldo 
qualquer responsabilidade por conta da 
União. 

VI. Nenhuma rescisão de contracto, me
diante indemni5ação, será feita sem prévia 
autorisação do Congresso Nacional. 

VIl. Os empregados dispensados por força 
desta lei e com direitos adquiridos, na fórma 
das leis em vigor, serào a.proveitados nos 
serviços da recepção, hospedagem e trans
porte de immigrantes, ou addidos a outras 
repartições, onde irão occupando os logares 
que forem vagando, na ordem de antigui" 
dade e segundo as habilitações de cada um. 

VIII. O governo reverá as tabellas dos. 
vencimentos do pessoal das Yias·ferreas de 
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propriedade da União, reduzindo-as e dimi
nuindo o numero de empregados, de sorte a. 
conseguir as economias que este serviço re
clama, sujeitando as novas tabellas á appro
vação do Poder Legislativo na proxima re
união. 

IX. E' o governo autorisado: 
a) a renovar os contractos de naveg/l,ção 

a vapor, maritima ou fluvial, mediante con
currencia publica, por prazo que não exceda 
de cinco annos, Com reducção das subvenções 
concedidas, não pedendo pro rogar os con· 
tractos actuaes ; 

b) a rever o regulamento da Directoria Ge· 
ral de It;statistica, podendo crear mais um lo· 
~ar de chefe de secção e organisar um corpo 
de collaboradores, sem augmento de despe
zas, sendo os venci mentos dos logares nova
mente creados, satisfeitos com as economias 
realisadas pela suppressão de outros logare;; 
na mesma repartição ; 

c ) a innovar, sem augmento de subvenção. 
os contractos da Companhia Pernambucana 
de Navegação ; 

d) a contractar com a Companhia União 
Sorocabana e Itauna o prolongamento da sua 
estrada de ferro, desde a cidade de Itapeti
ninga. até á navegação fluvial do Ribeiro de 
Iguape, em Sete Barras, ,sob as bases do con
tracto celebrado com a Companhia Soroca
bano, em 30 de novembro de 1888 ; 

e) a levar á zona rlemarcada para a futura 
capital a linha ferrea, podendo a commissão 
que for incumbida de exploração da linha 
estrategica. de Catalão a Cuyabá proce 1er 
aos estudos de um ramal que vá á referida 
zona; 

f) a auxiliar o governo municipal da ci
dade de Tatuhy, do esta'lo de S: Paulo. com 
a quantia de 60:000$, para a fundação de 
um Instituto Agricola e Z00technico . 

X. Fica approvado o contrncto celebrado 
entre o governo e a Western anrl Brazilian 
Telegraphic Company, a que se refere a men
sagem de 24 de julho do corrente anno. 

Camara fios Deputados, 18 de setembro de 
1893.-João Lopes, presidelite.-Thoma;; Del
fino, como lo secretario. - Antonio Ol!Jntho. 
servindo como 2° secretario.- A' com missão 
de finanças. 

Do mesmo secretario da Camara dos Depu
tados, de igual data, communicando que 
aquella camara adoptou a emenda do Senado 
á. proposição que providencia sobre alista
mento eleitoral, e, naquella data remetteu 
ao Sr. Vice-Presidente da Republica o respe
ct.ivo autographo para ser sanccionado.
Inteirado. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
, riores, datado de 18 do corrente, devolvendo 

sanccionado, um dosautographos da resolu-

ção do Congresso Nacional que regula a orga
nisação das associações que se fundarem para 
fins religiosos, políticos ou de simples recreio, 
nos termos do art. 72 § 3° da Constituição.
Archive-se o autographo e communique-se a 
outra camara. 

O SR. 4° SECRETARJO (servindo de 2<» lê e 
vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

PARECERES 

N.256-1893 

A commi~8ão de finanças tendo examinado 
a proposição n. 51 de 1893, da Camara dos 
Depntndos, mandando incluir no orçamento 
dfl receita da União as taxas de concessão de 
pennas de ali(ua, os impostos de transmissão 
de propriedade e de industrias e profissões no 
Districto Federal, e considerando que essa 
propo~ição é (~omplementar do orçamento da 
receita, e que si eIla não for votada crescerá 
o d eficit OH (lesequi I ibrio entre a despeza e a 
recei ta da Un ião, é de parecer que seja ap
provada pelo Senado. 

Sala dfts sessões, IR de setembro de 1893.
Munoel Victorino.-Rodrigttes Alves. - Mon
teiro de Barros. - Saldanha Mal·inho. - Do
mingos Vicel1te.-Q. Bocalluva.- J"ão Bar
balho. 

N.257-1893 

A commissão u(' finanças tendo examinado 
devidamente, a propo~Í\:ão da Camara dos 
Deputado, n. 64 de 1893, mandando reverter 
o meio soldo que percebia D. Maria José de 
Campos Teixeira, viuva do alferes do exer
cito Francisco Pinheiro Teixeira, repartida
mente em favor das irmãs deste, segundo a 
tabella vigente, nenhuma opposição faz, desde 
que sendo um favor o Senado tem concedido 
a outras pessoas em condições menos favo
raveis. 
As~im, pois, entende que a proposição ~eja 

':!ubmettida a debate e approvada. 
Sala das com missões, 28 de agosto de 1893. 

"Manoel Victorino.-Amuro Cava/canti.-Sal
danha frlarinllO. - Q. Bowlluva.- Domingos 
Vicente (vencido.) 

N.258-1893 

A, commissão 11e marinha a guerra exami
nou a proposição n. 91 de 1893, que autorisa 
o governo a conceder um anno dn licença,com 
ordenado, ao Dr. Joaquim de Almeida Faria 
Sobrinho, auditor de guerra do 5° districto 
militar; e a vista do attestado medico que 
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instrue a petição, opina seja approvada a 
referida proposição. 

Sala das commi~sões, 18 de setembro de 
1893.-João Neiva. - Joaquim Sarmento. -
Atmeida Barreto.-Rosa Junior. 

N.259-1893 

A commissão de obras publicas tem pre· 
sente a proposição da Camara dos Deputados, 
n. 99, deste anno, que autorisa o governo a 
alterar o traç Ido,já approvado, da la secção 
da E. de F. Alagõana até á cidade de S. Mi
guel, a partir da de Atalaia. 

Vindo a proposição inteiramente desacom
panhada de informações, a commissão pro
curou obtel-as e das que lhes chegaram ao 
conhecimento consta que o principal etreito 
da medida. será encurtar de alguns centos de 
kilometros uma linha concedida e garantida; 
pelo que não se trata de c ncessão nova,nem 
de augmento. antes de diminuição dos encar
gados doThesouao. 

A:c~edita por isso a commissão que a pro
poslçao merece ser approvada. 

Sala das commissões, 19 de setembro de 
1893. - C. B. Ottoni. - Joaquim Pernam
buco. 

N.260-1893 

A commissão de finanças, a quem foi pre
sente o projecto da Camara dos Deputados, 
n. 92, de 1~93, para reforma da repartição 
do Archivo Publico: 

Considerando que semelhante reforma tem 
já no orçamento do Ministerio da .Justiça e 
Negocios Interiores a consignação destinada 
a esse fim, apenas faltando a autorisacão 
competente; 

Considerando que trata-~e de uma reparti
ção que desde muito tempo reclama nova 
organisação e ainda se rege por disposições 
regulamentares do anno de 1876, não tendo 
acompanhado as reformas que nas outras 
instituições officiaes SEI fizeram após a procla
mação da Republica i 

E' de parecer que seja adoptado o referido 
projecto. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.
João Barbalho.-Manoel Victorino.- Rodri
gues A.lves.- Domingos Vicrnte. - Monteiro 
de Barros. -Saldanha Mrinho. 

nas de agua, os impostos de transmissão de 
propriedade e de industrias e profissões no 
Districto Federal, afim de ser esta da.ta pa.ra. 
a ordem do dia da sessão seguinte. . 

Consultado, o Senado concede a dispensa.. 
, O SR. MESSlAS DE GUSMÃO (pela ordem) re
quer dispen~ade impressão em avulso do pa
recer relativo á proposição da Camara dos 
Deputados, que autorisa o governo a alterar 
o traçado, já approvado, da la secção da E. 
de F. Alagoana, até á cidade de S. Miguel, a 
partir da de Atalaia, afim de ser esta dada 
para a ordem do dia da sessão seguinte. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

ORDEM DO DIA 

Entram successivamente em 3a discussão 
e são se,!! debate approvadas, e, sendo adop: 
tadas, vao ser enviadas, á ~ancção do Sr. Vi
ce-Presiden te da Repu blica, as proposições da 
Camara dos Deputar'os : 

N .. 90, de 1893, autorisando o governo a 
abrlr, no correnteexercicio, o credito extraor
dinario de 265:980$ para occorrer ás despezas 
da Diredoria Sanitaria da Capital Federal 
do Laboratorio Bacteriologico e dos hospitae~ 
de isolamento; 

N. 94, de 1893, autorisando o governo a 
abrir, no corrente exercicio, um credito ex
traordinario de.e 28.875.0-0, ao cambio de 
27 d. por 1$. para pagamento dos juros de vi
dos a C~ord Harbour Corporation, do capital 
empregado nas obras do porto do Ceará' 

N. ~5, de 1893, autorisando o gover~o a 
abrlr a verba-Representação da Carta Mari
tima-, no exerci cio corrente, o credito sup
plementar de 32: 150$000 ; 

N: 97. de .18\l3, auto.risando o governo a 
abrlr o credIto necessarlO para pallamento do 
subsi<!io aos senadores e deputados, na pro
rogaçao da actuaI se~são legislativa; 

Segue-se em 3" discussão, e é sem debate 
approvado, e, sendo adoptado. Vll.e ser enviado 
á Camara dos Deputados, indo all1 es á com
missão de redacç[io, o projecto do Senado 
n. 3(), de 1893, di~pondo sobre o modo po; 
que devem ser pagos de seus vencimentos 
pelos cofres da União, os fUIlccionariQs apo: 
sentados. 

O SR. AN'IONlO BAENA (peta ordem) requer 
dispensa da impre~siio em avulso dn pa.recer 
relativo a proposição da Camara dos Depu
tados que manda incluir no orçamento da re· 
ceita da União as taxas de concessão de pe-

Segue-se em 3a discussão. e é sem debate 
rejeitada, e vae ser devolvida á Camara dos 
Deputados, a pruposição da. mesma camara 
n. 85, de 18!!3, autorisando o Poder Execu: 
tivo a abrir o credito necessario para paga
mento dos vencimentos devidos aos empre
gados da secretaria da Camara dos Deputa
dos, em virtude da resolução da mesma ca
mara. de 2~ de agosto do corrente aijllo ; 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
com missão de marinha e guerra, e é sem de-
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bateapprovacta em escrutinio secreto, por 25 
votos contra I1 e, sendo adoptada, passa para 
3', a propo~ição da Camara dos Deputn.do6 
n. 86, de 1893, autorisando o governo a con
ceder um anno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe con
vier, ao lente cathedratico da Escola Naval 
Dr. José Antonio Pedreira de Magalhães 
Castro. 

. O SR. CUNHA JUNIOR (pela ordem) requer 
dispensa de intersticio para a 3' discussão da 
proposição. 

Con~ultado, o Senado conce'le a (1Íspensa. 
Entram ~uccessivamente em 3,\ discussão e 

são sem debate rejeitadas em escrutinio se
creto, e vão sei' rl~wol vidas á Camara dos 
Deputados, as proposições da mesma ca
mara: 

N.,47, de 1893, concedendo pensão a D.Rita 
Rodrigues da Fonseca Hermes, viuva <10 ma· 
rechal Hermes Ernesto da Fonseca, por 27 vo
tos contra 13 ; 

N. 56, de 1893, conceilendo uma pensão 
mensal de 100$ a D. Claudina Telles ele Me
nezes, viuva (lo capitão Pedro Muniz Telles 
de Menezes, por 21 votos contra 13 ; 

N. 66, de 1893, relevallílo a prescripção em 
que Incorreu D. Olympia Victor Baptista e 
autorisando o Poder Executivo a manctar 
pagar-lhe a importancia do meio-soldo (la 
patente de seu fallecirlo pae, o alferes Fran
cisco Victor Baptista, correspondente ao pE'
riodo necorrido de \O ne maio de 1867 a 24 de 
agosto de 1892, por 24 votos contra 13. 

Segue-se em 3' discussão, e é sem debate 
ap-provada em escrutinio secreto, por 26 vo
tos contra 12 e, sendo adoptada vae ser en
viada á sancção presidencial, a proposição 
da-Camara dos Deputados n. 70, de 1893, 
relevando á viuva do capitão Fernando Car
los de Menezes, 2° omcial da Contadoria Ge
ral da Guerra, D. Ida1ina Alice ele Menezes, 
a quantia de I :500$ que seu finado marido 
recebeu da Fazenda Nacional, a titulo de 
adeantamento. 

O SR. PRESIDENTE declara que está esgotada 
a ordem do dia e que vão ser lidos os parece
res que se acham sobre a mesa. 

O SR. 3° SECRETARIO lê os seguintes 

PARECERES 

N.251 - 1893 

I<'oi presente á commi~são de finanças a pro
. posição da Camara dos Deputados fixando a 
despeza do Ministerio da lndustria, Viação e 
Obra.s·Publicas, para. o exerci~io proximo de 
1"". 

A propo~ta cto govc1'nCl calculou a dita des
pélza em 93.12L591S751. 

A proi'vól<;WJ 1l11. Camara d,WOU-:1 á quan
tia de 100.713:824$57:" e vOl'ificando-Hü um 
a .:cr,lscimo de 7.592:232.',824 sobre aquella 
pro[:osta. 

Do exame a que procedeu a commissão, se 
v~ que foram (J,ccrescontadas á proposia algu
mas verbas e que outras não tiveram alt,~ra
ÇiLO ou foram redigidas e augmentadas . 

Foram mantidas na proposição da Camara 
ai! seguintes verbas da proposta: 
Estrada de Ferro Sul de 

Pernambuco....... ..... 3.6iI :953$382 
Estl'ilda de Ferro Paulo Af-

fonso .. " ......... ". .. . 162:668$200 
Prolongamento da Estrada 

de Fe,'ri) da Bahia ..... " 3.032:565$485 
Construcção da Estr,:da de 

Ferro de Porto Alegre a 
Urugnayana............. 4.200:000$000 

Estrada do Ferro Central 
do Brnil.. . . . . . . . . . . . . 22.983: 276,,306 

Estrada de Ferro do Rio 
doOuro................. 648:921S.500 

34.669:384$873 
Foram redigidas as seguintes: 

Secretaria de Estado ....... . 
Auxilio,; á agncultura, etc .. 
Agencia Centra.l de lmmi-

gl'açi\o (Terpas Publicas e 
Colon isação) da. proposta. 

Subvenl'ão 1Is companhias de 
navegação ........... , ... .. 

Garantia de juros ás estra-' 
das de fen'o ., ............ , 

Estrae1a de Ferro de Porto 
Alegre a Uruguayana .... 

Foram augmentadas : 

Correios ..................... . 
Telegraphos ....•.......•.. 
Estrada de Ferro de Sobral. 
Estrarla de Ferro de Batu-

rire ..........•.•.......... 
Estrada de Ferro Central de 

pernam buco ..... , .... , ... ' 
Prolongamento da Estrada 

de Ferro Central do Brazil. 
Obras diversas nas estradas 
IJirectoria Geral de Estatis-

tica ....•................•.• 
Eventuaes ....•.............• 

Reducções 
31 :700!5000 

103:999$170 

1.966:940$372 

161 : 200$000 

4.716:123$536 

68;243$926 

7.048:207$004 

Augmentos 
1.187:787$000 

869: 112$000 
590:000$000 

200:000$000 

909:350$395 

3.000:000$000 
1.800:056$000 

100:000$000 
350:000$000 

..006:305$395 
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Foram incluidas na proposição as seguintes 
verbas que não se encontram na proposta: 
Estrada de Ferro de Catalão 

-Monteiro de Barros.-Saldanha Marinho.
João Barbalho.- Manoel Victorino_- Q. Br:r 
cayuva. 

a Cuyabá ........... _. ..... 200:000$000 
Obras Publicas da Capital 

A imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos. 

FederaL ... _... .. .. ..... ,. 1.906: 232$500 
llluminação Publica da Ca-

pital Federal. __ ... ........ 922:871$015 
Esgoto da Capital Federal.. 2.605:019$928 

5.634: 123~43 
Si se raftectir que as verbas novas, em im

portancia superior a 5.000:000$, referem-se a 
serviços já creados e que teem sido custeados 
~r conta de creditos extraordinarios, por não 
terem sido ainda transferidos para o Distrieto 
Federal, aquella diffel'ença ficará considera
velmente reduzida. 

Ainda assim, o orçamento, informa a pro
posição d'1 Camara, excederá a proposta do 
Poder Executivo em mais de 2.000 000$000. 

Nota-se que as verbas mais reforçadas são 
as que 8e referem ás e:"tradas rie f(-rro e aos 
seI' viços dos correios e telegraphos. 

Quanto ás primeiras, o augmento foi recla
mado pelas respectivas administrações e se 
justifica pela necessidade de adeantar ou clln
cluir serviços importantes. As reformas 
approvadas pelo Congresso, que augmema
ram consideravlClmentl'. os yencimentos .los 
empregados dos correios e telegraphos, justi
ficarão o augllle'lto qUB ti vera.m as s8llundas. 

Era de~f\jo da comtlli~são eswdar cada ~ma 
rl.as vf~rbl .. s do orçamento para poder indIcar 
as reducç-ões que fossem precsa5 sem pertur
bação do ~erviç(> a carg-o do Ministerio da ln
dustria Viação f Obras Publieas. Em verr1 ade, 
sem a ma.if! sevrra eco~!Omia no dispendio dos 
di!lheiros publicos. não se con~eguirl:. que me
lhorem as con"ições financ! iras d) paiz E 
essa economia não po:lerá s)r aprrada (m
quanto as propostas do orçamento não forem 
no devido tempo sllbmettirlas ao estndo 
rl.o Congresso. de modo a poder este exer~er 
livre e completamente a attribuição constitu
cional de orçar a receita e fixar a despeza 
publica.. . 

Conhece, entretanto, o Senado as dlffical
dades do momento e os embaraços que impe
dem aquelle exame attento e minucioso. 

Submettendo-se ao rigor ela circumstal'cia 
e fugindo ao perigo qe esgota,r-se o p~riodo 
dos trabalho!! legislativos sem .a.votaçao. das 
leis de orçamentos p;tI"a o exerClCIO proxlmo, 
a commissão, prescindinrlo de fazer indi
cações, que poderá, aliás app:rova~ no cOl:rer 
das niscuseoões, si houver opportundade, e de 
parecer que a proposição entre na ordem dos 
trabalhos e seja approvl}da. 

Sala das commissões,19 de setembro de 
. 1800.-Rodrigues Alves.-JJomingos Vicente. 

N. 262-1893 

Rl!dacçOo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os funccionarios publicos que I?~r

ceberem vencimentos pelos cofres da Umao, 
uma vez apusentados e liqu~da.do o tempo _dO 
exercicio a que tiverem dIreito. receberao, 
desde logo, os que lhes competir, indepen
dente de prova de estarem quites com a Fa-
zenda Nacional. . 

Paragrapho unico. Si do exame dostJtulos 
de nomeação ou remoção o Tllesouro P~de~al, 
ou repartição fiscal encarregada da lIqmda
ção. verificar falta de pagamento de seno~, 
fixará prazo razoa vel ao devedor para exhl
bir prova de tal pagamento, findo o . qual e 
não tendo sido satisfeita essa exigencJa, pro
cederá ao desconto pela quinta parte dos seus 
vencimentos, até saldar o debito. 

Art. 2.· Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

Sala das commissões, 19 de setembro de 
1893_-Americo Lobo. - Manoel Barata. 

Fica sobre a mesa, para ser discutida na 
sessão seguinte, depois de impresso no Diario 
do Congresso. 

O SR. DOMINGOS VWE:-<TE (pela ordem) re
quer dispensa de impressão em avulso, do 
parecer relativo á proposição da Camara 
dos Deputados que fixa a despeza do Mini
sterio da Industria, Viação e Obras Publi
cas para o exercicio de 1894, ~fim de ql!e 
esta seja dada para a ordem do dia da sessao 
seguinte. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

o Sr. President;e designa para a 
ordem do dia €la sessão seguinte : 

Discussão unica da redacção do projecto do 
Senado n. 36., dispondo o modo por que de
vem ser pagos de seus vencimentos os func
cionarios a posentadoB ; 

2a discussão da proposição da Caroara dos 
Deputados n, 100, de ltl93. fixitndo a despeza 
do Ministerio da lndustria, Viação e Obras 
Publicas para o exercicio de 1894 ; 

2" discmsãl> da proposição da Cn mara dos 
Deputados n. 5Lde 1893, det~rm~nan~o quaes 
as taxa:! e impostos que serao mclmdos no 
orçamento da Receita da União até que seia 
transferida a capital da Republica, e elevada 
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á categoria de estado federado o Districto 
Federal; 

2' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 94, de 1893, antorisando o go
verno a abrir no corrente exerüicio creditos 
supplementares, de 200:000$ á verba-Ajuda 
de custo, e de 25:0uO$ á verba - Despezas 
eventuaes; 

3' discussão da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 93, de 1993, au·orisando o go· 
verno a abrir o traçado da Estrada de Ferro 

. Central Alagôana. 
3' discussã,o de Camara dos Deputados, n. 

86, de 1893, autorísando o governo a conce· 
der um anno de licença. com ordenado, ao Dr. 
José Antonio Pedreira de Magalhães Castro, 
lente da Escola Naval. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 44 minutos 
da tarde. 

lIOa BesS!O em 20 de setembro de 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 
( 'Vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da ach - ORDEM 
DO DIA_- Votação da redacção do projecto n. 3';
Vota08-o da pr"posição n. iOG- Declaração d" 
Sr. Elyseu Martins - 2. di<cu .. ão da propo.içã 1 

D. 5i - DI,scurso e requerimento do ~r. Al'istide:;; 
Lobo - DlSCllrSO do Sr. Mani)el VlCtr}rino - Encer. 
rl1.men~) da discuss~u _- Vot~ção dI) rl-'queri nent) _ 
Votaçao da proposlçao n. gj - Requerimentn (lo 
Sr. Est.eves JunIor - Votação da pr<llJos ção n 99-
Requerimento do Sr. MessUlS de Gus Hão - Votaçãu 
da pr"posição n. 86- Pareceres - Requerimento do 
Sr. Antonio Baena. 

Ao meio-dia comparecem os 35 seguintes 
Srs. senadores: 

Prudente de Moraes, Gil Goulart, An tonio 
Baena, Thomaz Cruz, Francisco Macha.do, 
Joaquim Sarmento, Nina Riheiro, Manoel 
Barata, Gomensoro, Cruz, Elyseu Mar
tins, Catunda, José Bernardo. Oliveira Gal
vão, Amaro Cavalcanti, João Nei va, Firmino 
da Silveira, Joaquim Pernambuco, João Bar
balho, Messias de Gusmão, Rosa Junior Ma
noel Victorino, Domingos Vicente, Mon'teiro 
de Barros, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Marinho, C. Ottoni, Americo Lobo 
Rodrigues Alves,Joaquim de Souza,Paranhos: 
U. do Amaral, Santos Andrade e Luiz Del 
fino. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão an terior . 

Comparecem durante a sessão mai!! cinco 
Srs. senadores: Q. Bocayuva, Laper. Silva 
Canedo, Joaquim Murtinho e Esteves Junior. 

Deixam de comp;trecer, com causa partici
pada, os Sr~. João Pedro, Souza Coelho, Cunha 
Junior, Coelho e Campos, VirgiLio Damasio, 
E. Wandenkúlk, Joaquim FelIcio, Pinheiro 
Gue8es e Julio Frota; e sem causa partici
pada os Srs. Coelh.o Rodrigues, João Cordeiro, 
-\lmeida Barreto, Ga~par Drummond, Ruy 
Barbosa, Campos Salles, Aquilino do Amaral, 
Generoso Marques e Ramiro Barcellos . 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de [O ) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do lo secretario da Camara dos Depu
tados, datado de 19 do corrente mez, commu
nicando que aquella Camara approvou as 
emendas do Senado á proposição da mesma 
Camara que approvou com modificações o de
creto n. 1167 de 17 de dezembro de 1892, com 
excepção do art. 80 da referida proposição, a 
qual devoI ve para os tramites marcados na 
Constituição.-A' commis,ão de finanças. 

Outro do mesmo lo secretario da mesma 
Camara, datado de hoje, remettendo a se
guinte proposição: 

N. 101 de 1893.-Em~ndas approvadas pela 
Camara dos Deputados á proposta do Poder 
Executi vo, que orça a receita geral da Repu
blica para o exercicio de 1894 : 

O Congre;:sv Nacional decreta: 
Art. 1. o A receita geral da Repu blica dos 

E;;tados Unidos do Bl'azil, para o exercício de 
18\14, é orçada na quantia de 233.521 :890$743 
e será realizada com o producto do que' for 
arrecadado, àentro do mencionado exercicio, 
sob os titulos abaixo designados: 

Receita ordinaria 

Importa.ção 

Direitos de importação para consumo nos 
termos da lei n. 25, de 30 de dezembro de 
189L e das disposições legaes a que ella. se 
refere; sendo, porém, eLeva.dos ao triplo os 
l'eitos que pagam os phosphoros, e ao dobro 
os que pagam o fumo e o sal grosso, conti
nuando a pagar mais 30./° os seguintes ar
tigos: alatnares, aLcatita~, bareges, franjas 
gregas, rt'quifes, galões, ligas, ma.ntaa, man
Ietes, cami$inhas, camisas, rendas, redes, 
roupas feitas, meias de linho ou de lã, tiras e 
entremeios de qualquer qualidade, transpa
rentes, brocados, lhamas, chales, lenços, 
vãos, fitas de qualquer qualidade, frocos, 
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filó, gaze, laços, pellucia, velludos e tapetes; 
obras ou a!'tefatos de. ou com mad!'eperola, 
marfim, tartaruga, coral, ouro, peata, platina 
e pedras preciosas; espelhos, quadros. mol
duras; vasos e quaesquer artigos (le louça de 
ns. 4, 5 e 6 ; lustres, candelabros e serpentinas 
de qualquer qualidade e quaesquer art,igos de 
virlro de n. 2; bebidas fermentadas e licores; 
liquidos e bebidas alcoolicas; vinhos engar
rafados ; moveis de madeira tina e quaesquer 
obras ou artigos de ou com metal. de ouro ou 
prata; perfumarias; cartas de jogar; bijoute
rias de q uaIq uer q Ilalidade ; figuras, bustos, 
esta tuas, vasos e outros object09 ou peças de 
luxo, adorno e plJantasia, de barro, louç~, 
vidro, cobre e suas 'ligas; obr<ts de artefactos 
de marmore, alabastro, porphyr'o, jaspe e 
pedra.s semelhantes; pontas de Paris; arreios 
e carruagens; calçado de qualquer tecido de 
seda ou com mescla de seda, e coLhurnos de 
cano alto; queijos, presumptos de qualquer 
modo preparados, conservas de qualquer 
qualidarle, salvo as congeladas, paios, lingui
ças ou chouriços, caldos ou geléas, salames e 
extractos ; e todos os artigos das classes 18, 
27, 29 e 35; luvas, espartilhos, gravatas, 
chapeos e bonets de qualquer quali,l ade; 
tecidos de linho, brim, bretanha, cassa, cam
braia, irla.nda; platilha e outros não classi
ficar1os, crus, brancos, tintos,' trigueiros. ris
cados e estampados; pannos, casimiras, e cas
sine~as de lã, singelas ou dobradas, com ou 
sem mescla de seda, borr1ados ou não, e os 
não espedficados ; durantes, damascos, prin
c~tas, sarjas, serafinas, gorgorões, royal, 
setim da China, tecido de ponto de meia, 
touquins, risso e tecidos semellla.ntes e não 
classificados, lisos ou entrançados, lavrados 
ou a.,lamascado~, elevada a ta.xa do macarrão, 
na mesma razão das taxas dos biscoutos e 
bolachinhas. 

Os direitos sobre liquidos 
que ainda não se achem 
taxanos segundo a uni
dade de peso, serão cobra
dos pelo peso bruto com 
o vasilhame, deduzida a 
taxa de accordo com a 
tarifa, sendo adoptada 
para cada kilo a taxa re
spectivamente fixada por 
litro ..........•......... 

Expediente dos generos li
vres de direito de con
sumo em conforminalle 
da ll~i n. 126 A, de 21 de 
novembro de 1892, sendo 
isento o gado vaccum, la
nigero e suino abatido 
ou em pé, destinarlo ao 
consu,mo, o trigo em grã0 

e qua.lquer semente des-
tinarIa a lavoura ........ . 

Expediente das capatazias 
na fôrma da lei citad~ ... 

Armazenagem, idem ...•..• 

Despacho m:zritimo 

Imposto de pharóes ...... .. 
Imposto de dóca .......... .. 

Addicionaes 

Taxas addicionaes sobre os 
direitos de importação 
para consumo, em contor
mid.tde da lei n. 25, de 
30 de ezembro de 1891, 
ampliada a isenção dessas 
taxas ao papel para im
pressão, li vros brocha
dos, ou encadernados, de 
papelão, forranos de pa
pei, panno, couro ou pelIe. 

10 % addicionaes sobre os 
impostos de expediente 
dos generos livres de. di
reitos de consumo, das ca
patazias, armazenagem, 
pharoes e dócas ......... . 

E xllortaçffo 

Taxas estabelecidas pela lei 
n. 126 A, sobre artigos 
que elia menciona. e em 
confol'midade da legisla
ção anterior I sobre produ
ctos não SUjeitos á impo
sição dos estados ......•.. 

Interior 

Renda da Fazen(la de Santa 
Cruz e de outras de pro
priedade da União .. , .... 

Imposto de 2 1/2 % sobre 
dividendo dos titulos das 
companhias ou socied'lldes 
anonymas com séde no 
Districto FederaL ...... . 

Juros das acções das estradas 
de ftirro da Bahia e Per-
nambuco ................ . 

Renda da Estrada de Ferro 
Central do Brazil ..•.•..•. 

Dita das estradas de ferro 
custeadas pela União .•..• 

Dita do Correio Geral. •.. 
Dita dos Telegraphos Ele

ctricos inclusive a taxa de 
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fr. 0,10 (centimos) por pa
lavra detelegramma em 
percurso nos cabos fla 
Brazilian Submarine Te
leqroph Company~ ••.•••• 

Dita da Casa da Moeda ..... 
Dita da Imprensa Nacional 

e Diario Olficial •••...••.. 

Dita da. da Fabrica de Pol-
vara ................... . 

Dita da Fabrica de Ferro de 
S. João de Ipanema ..... . 

Dita dos arsenaes .......... . 
Di ta da Casa de Correcção .. 
Dita do Gymnasio Nacional. 
Dita do Instituto dos Surdos-

Mudos .................. . 
Dita do Instituto Nacional 

de Musica .............. . 
Dita de matriculas nos es

tabelecimentos ofHciaes de 
instrucção superior ..... . 

Dita da Assistencia de Alie· 
nados .... : ............. . 

Dita arrecadarla nos di ver- ,. 
sos consuladoe em paizes 
estrangeiros. . . . . . . .. .., 

Dita dos proprios nacio-
naes .....•.............. 

Fóros de terrenos de ma-
·rinhas ................. . 

Laudemíos ............... . 
Premias de depositas pu-

blicas .................. . 
Contribuiç(íes das compa

nhias ou em prezas de es
tradas de ferro. subven
cionarlas, ou não, e de 
outras companhias para. 
as despezas da respectiva 
fiscalisação ............. . 

Imposto do seUo, ,1e accIlrllo 
com as taxas estabeleci(las 
pela lei n. 25, de 30 de 
novembro de 1891, ex
cluidos os di vi(lendos de 
banco~ e companhias ou 
socicrlã·les anonymas com 
séde nos estados ........ . 

Imposto (1e transporte.isento 
o gado de prollucção na-
cional. ................. . 

Dito (1e 2 % sobre venci
cimentos, inclu~ive os de 
Presidente e Vice-Pre
sidente da Republica, sub
sidio (lOS membros (lO Po-
der Legislativo ......... . 

Imposto de transmissão de 
propriedade no Districto 
FCfleral, de accôrdo com 
o estabelecido na le i n. 
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25, de 30 (le rlezembro 
de 1891, inclusive o de 
transmissão de apolic~s 
em toda a Republica, 
na fórma das leis em vi-
gor .................... . 

Dito de inrlustrias e profis
sões no Districto Federal, 
de accôrdo com as leis em 
vigor .................. . 

Ren,limento r.e pennas (le 
agUi1 .................. . 

Cobrança (la (livida activa .. 

Fumo em bruto 
de producção 
e s t r angeira, 
por 500gram
mas ou frac
ção (1 esta uni-

Consumo 

da'le.. . . . . . . . 100 róis 
Fu m o picado, 

desfhllo ou 
miga 'o. por 
25 grammi1:s 
ou fr a c ç ã o 
desta unida
,'e. depr"duc-
ção nacional. 10» 

De prrducção 
estrangeira... 20 ~ 

Ch a r u to por 
um: ....... . 

De fabrico es-
trangeiro. . . . 100 » 

Cigarros por ma
ço até 20, e 
por qualquer 
fracção exce-
dente de 20 : "i 

De fabrico na-
cional ...... . 10 ,. 

De fa.brico es-
trangeiro.. . . . 30 

Os cigarros de 
mortalha ou 
capa de fumo 
pagarão o do
bro destas ta· 

I xas. 
Rapé, por 125 gramma» 

I ou fracção desta uni· 
dade: 

De fabrico na-
cional. . . . . . . . 20 réis 

De fabrico QS-
trangeiro.... 60 1> 
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Receita extraordinaria 

Contribuição para o monte-
pio de marinha ......... . 

Indemnisações ............ . 
Juros de capitaes nacio-

naes ................... . 
Venda de generos e pro-

prios nacionaes ......... . 
Receita eventual inclusive 

as multas por infracção 
de lei ou regulamento ... 

Imposto de 15 % sobre lote-
rias .................. , . 

Ir1 em de 2 % sobre o capi
tal das loterias estarloaes 
cujos bilhetes puilerem 
ser veno.il10s na Capital 
Fec1eral nas cow1içõe,.; (1es-
ta lei. ................. . 

Remanescrntes do~ premias 
de bilhetes ,1e lotería ... . 

Montepio militar .......... . 
Dito dos empregados publi-

cos .................... . 
Contribuição da municipali

darle do [)jstricto Federal 
para os serviços ('e esgo
tos e iIlum inação rlll, capi
tal. nos termos dos C(l)ll

tril:cto~ celehrados com o 
governo, sendo: 

Para illuminação (ouro) .. . 
Para esgotos ............. . 

Deposito 

SaIrIa ou excesso entre os 
recebimento~ e as resti-
tuições, ................ . 

Disposiçrjes geraes 

Art. 2.° E' o governo autoris,vlo: 
)0. a emittir bilhetes do Thesouro até a 

som ma de 16.000:000$, como anticipação de 
receita no exerci cio desta lei, (levendo, po
rém, ser resgata(~os até o fim do mesmo 
exerci cio ; 

2°, a recebere a restituir, na conformidade 
do disposto no art. 41 da lei n. 6::8, de 17 
de setembro de 1851. empregando o~ saldos 
nas despezaH da União e contemplallllo o ex
cesso !las restituições no balanço do exer
cicio, os dinheiros procedentes das seguintes 
origens: 

a) de emprestimo do cofre de erphãos ; 
b) dos bens àe (lefuntos e ausentes; 
c) dos premias de lotarias; 
d) dos deposito" das caixas economicas e 

montes de soccorro ; 
SENA.DO 40 - v. IV 

I e) dos depositas de outras procedencias. 
3') a rever as tarifas das alfandegas e or

ganizar uma tabella geral e outra min~ma, 
applicaveis aos diversos paizes estran~Clros, 
devendo abolir ou reduzir o mais posslVel as 
taxas relativas aos instrumentos de lavoura 
e ele uso nas artes e ameias mecanicos, e ele
var corresponr1entemente as taxas dos gene
ros que purterem supportar augme~t~, de 
modo a hal'monisal-os com as condlçoes de 
(1.esenvolvimento do paiz e com o~ recursos 
das differentes classe.:: consumidoras, sub
metteudo as mesmas tarifas á approvação do 
Congresso na proxima sessão legislati va,antes 
de entrarem em execução; 

4", a rever o regulamento do seBo: . 
a) mantenr10 as taxas fixas e proporclOnaes 

estabeleciGlas pela lei n. 25, de 10 de dezem
bro de 1891, quanto aos: 

1'). actos emanados do poder ou autoridade 
da União; .. 

2", papeis, titulas ou docume.ntos SUjeItos 
a sello, que provenham do ~erVIço ou repar
ti,ões fe<1eraes ou qU8 oPor elIas tenham de 
transitar; 

:1Q
, p",peis ou títulos de commercio e de 

contractos regidos por leis federaes, de trans
missão, arrendamento ou aforamento de pro
priedaàe no lJistricto Federal ; 

4~. act08 emanados do p0'1el' ou autoridade 
do Districto Fe.deral,e papeis que provenham 
ou tran~item por suas repartições; 

5", actos emanados do poder ou al?-toridade 
estadoal, ou sujeitos aos seus ser-yIços e re
partiçõe", e que tenham de produzu' os . seus 
effeitos em outro estado perante autorIdade 
ou fóra <~a. União. 

Não estão comprehen<lidos em o~ nUI,l1eros, 
acima indicados quaesquer papeIS. tltulos, 
(locumento~ ou outros objectos destinados a 
serviço estal'oal, ou que tenham de ser pro
cessados pelas justiças dos estados, dtl con
formidade com as leis por eUes promulga
das' 

b) 'substituindo o uso de estampilhas pelo 
papel timbrado em todos oS casos que per
mittam tues 8ubstituições ; 

c) elevando até ao decuplo do que disp~e o 
actual regulamento, as multas impostas aos 
contraventores ; 

{}O, a expedir regulamento para cobrança 
do imposto de consumo do fumo nas épocas 
que julgar mais conveniente aos interes~es 
ÍÍscaes, obrigando-se os fabricantes e admims
tradores de depositos a ter os livros neces
sarios á completa fiscalisação do referido im
posto; 

7. o, a arrendar os armazens das alfande
gas, resalvando as condições de etfectiva fis
calisação por parte da. Fazenda, correndo por 
conta dos arrendatarios os serviços das ca
patazias. 
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Art. 3.° E' revogada a prohibição da ven
da, na Capital Federal, de bilhetes de loterias 
dos estados. 

Antes, porém, de expostos á venda os bi· 
lhetes de quae3quer dessas loterias os seus 
thesoureiros, contractantes ou a~entes são 
obrigados, sob as penas que foram commi
nadas: 

1°, a registrar, perante a fiscalisação oas 
loterias da Capital Federal, l! lei tI ue hou ver 
concedido a loteria, o seu plano e o contracto, 
quando houver celebrado; para regular a 
respectiva extracção ; 

2<>, a recolher ao Thesouro Nacional ou á 
estação federal ne arrecadação, no respectivo 
estado, a importancia dos impostos ou encar
gos a que ficam sujeitas as mesmas loterias 
ou série dellas. 

§ I. o E' o governo autorizado a expedir 
regulamento para tornar eIfectiva as provi 
dencia~ iwlicadas, bem como para tomar as 
quê julgar necessarias, no sentido de impedir 
a entrada e venda no paiz de bilhetes de lo
terias estrangeiras, podendo, no primeiro 
caso, determinar a prestação de caução e as 
penas de multa até I: OOJ$ e de apprehensão 
dos bilhetes, e, no segundo caso, a apprehen
são dos bilhetes e multa correspondente ao 
valor dos mesmos. 

Art. 4.° Para fazer face ao deficit que se 
verificar no exercicio desta lei, é o governo 
autorizado: 

l°, a reduzir as despezas votadas para os 
di versos m: inisterios,como julgar conveniente, 
com po-leres plenos para supprimir os servi
ços que, a seu juizo, puderem ser dispensa
dos, despedindo o pessoal respectivo; 

2", a praticar no paiz ou no estrangeiro 
qualquer operação de credito até ao maximo 
de tres milhões est'~rlinos. 

Art. 5.° Será livre dos direitos de impor
tação e de expediente o despacho dos machi
nismos e materias destina'los ao aperfeiçoa
mento do fabrico de assucar e construcção ou 
melhoramento dos engenhos centraes, intro
duzidos directaruente por agricultores ou 
pelas respecti vas emprezas. 

Os machinismos e materiaes, a qne se refe
re este artigo, são tantos os que a tarifa con
sidera livres, corno os que ahi estão sujeitos 
a direitos, e comprehendem : 

lo, a ossatura ou armação de ferro com os 
seUR pertences como: columnas, vigas. para
fusos, arrebites, lamina.s de zinco ou de ferro 
zincada para paredes e cobertura ; 

2°, material para illuminação electrica ou 
a gaz completo ; 

3°, tubos de ferro para conducção de agua, 
gaz ou vapor com as respectivas valvulas e 
registros; 

4°, ferramentas, talhas, portateill, forjas e 
mais ut6nsilios ; 

5°, machinas e apparel,hos de transmissãQ. 
para o fabrico da assucar, distillação de 
aguardente e de espírito; 

6°, correias para machinas, gacheta de bor
racha ou de asbertos e cordas de linho, al
godãoe canhamo para os apparelhos de trans
missão; 

7°, trilhos portateis e fixos, wagons de 
aterro e proprios para conducção de generos, 
locomotí vas, rocladores, barcos e vasos de 
madeira ou de fêrro j 

8", ti.iolos esmaltados, proprio para forna
lhas das caldeiras de vapor ; 

9'" balanç IS para. pesar as cannas e os as
sucares e tanques de ferro para depositos. 

§ 1. 0 Não gosarão de isenção de direitos os 
tijolos communs de alvenaria. as madeiras 
de qualquer qualidade, os pregos de arame, 
vulgarmente conhecidos pela denominação 
de pontas de Pariz, graxas para machinas e 
quaesquer artigos que a industria do paiz, 
fabrica em quantidade sufficiente para abas
tecer os mercados da Republica. 

§ 2. o A isenção será requerida aos inspe
ctores elas alfandegas, juntando os peticiona
rios: 

)0, relação dos object03 a despachar, com 
designação das especies, quantidades, pesos 
ou medidas; 

2", demonstração de que o machinismo ou 
material requerido é proprio e vae ser ap
plicado ao fim para que (~ concedida a isenção, 
e bem assim que as quantidades fixadas são 
as estrictamente precisas. 

§ 3. o O despacho será feito mediante fiança. 
ou termo de respon~abilidade, afim de serem 
os cofres publ icos indemnisldo da importan
cia doIS direitos que devlclos forem, caso S9 
verifique que todo ou pa.rte· do machinismo, 
ou material importado, tivera destino di· 
verso daquelle para que foi concedida a isen
ção, sendo, nesta hypothese, cobrados os di
reitos sobre tO(to o material ou machinismo e 
inhabílitado o concessionario a requerer 
quaesquer outras isenções. 

Art. 6.° Por "onta da arrecadação dos im
postos de industrias e profissões e de trans
mis·ão de proprip-dade n@) Districto Federal, 
serão feitas todas as despezas com a justiça 
e policia e corpo de bombeiros do mesmo dis
tricto, exonera,la a municipalidade de con
tribuir para essas despezas. 

Art. 7.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 20 de setembro de 
1893. - JOão Lopes, presidente. - Antonio 
Azeredo, lo secretario. - Epitacio Pessoa, 
servindo de 2° secretario.- A' commissão de 
finanças. 

Outro do Ministerio da Guerra, datado 
de 18 do corrente, restituindo, de ordem do 
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Sr. Vice-Presi<lente da Republica e devida
mente sanccionado, um dos autographos da 
resolução do Congresso Nacional relativa á 
reforma do brigadeiro graduado Joaquim An
tonio Xavier do Valle.- Archive-se o auto· 
grapho e communique-se á outra Camara. 

O SR. 3' SECRETARIO declara que não ha 
parecer. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica e é sem debate 
approvada a redacção do projecto do Senado, 
n. 36, dispondo sobre o modo por que devem 
ser pagos de seus vencimentos os funcciona
rios aposentados. 

Segue-se em 2" discussão, CO'YI o parecer da 
commissão de finanças, a proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 100 de 1893, fixando 
a d~speza do Ministerio da Inlustria, Viação 
G Obras Publicas para o exercicio de 1894. 

o Sr. Elyseu MarUns-Sr. pre
sidente, o Senado sabe que de esforços em
preguei para dotar a nossa principal fonte 
de riqueza e de receita publica. a agricul
tura, dos braços necessarios ao seu desenvol
vimellto. pugnando, como fiz, pela introduc
ção do trabalhador chinez. 

Aguardava-me, de combinação com outros 
collegas desta casa, para apresentar emendas 
a semelhante respeito q ua,ndo chegasse a 
nossa vez de discutir e apreciar o orçamento 
da viação e agricultura. 

Afinal chegou-nos este orçamento, ma~ em 
condições taes que tolhe a nós outros a liber
dade de acção, attenta á necessidade que ha 
de votar quanto antes essa lei, remettida ao 
Senado pela Camara dos Deputados,com tanta 
exiguidade de tempo. 

Para não perturbar, portanto, a passagem 
do orçamento em discussão deixo de apre
sentar a emenda de que cogitava, levan
tando, porém, desta tribuna um protesto 
para desencargo da minha consciencia de re
presentante do estado do Piauhy. contra o 
destavor a que é votada a grande lavoura do 
nosso paiz, pela negação dos meios indisp"n
saveis á acquisição de braços tão uteis quanto 
experimentados. 

V. Ex. me permittirá, ainda que com este 
protesto faça uma declaração, que desejo seja 
inserida na acta. 

Não estava presente na sessão de ante-hon
tem quando o Senado deliberou, e a meu ver 
com o criterio que deve presidir seus actos, 
lavrar um pI'OtestO contra o enxerto ind~vido 
de uma disposição exdruxuIa no orçamento 
do Ministerio da Fazenda. 

A minha declaração é a seguinte: 
Si estivesse presente teria subscri~to o pro

testo aqui feito, contra a inclusão, na lei do 
orçamento de uma disposição inteiramente 
disparatada, qual a que alludo. 

E' de facto lamentavel que contra preceitos 
já não digo simplesmente regimentaes, como 
tambem dos preceitos que devem presidir 
trabalhos desta ordem, se procure encartar 
em leis orçam!lntarias disposições, que contra
riam o espirito da nossa legislação e creio 
mesmo até a Constituição da Republica. 

Portanto, peço a V. Ex. que mande inserir 
na acta a minha declaração: acompanharia o 
Senado no protesto aqui levantado contra a 
inclusão da medida a que me refiro, na lei do' 
orçamento. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão. ' 

Vota-se, e é approvada a proposição e, 
sendo adoptada, passa para 3" discussão. 

O SR. DOMINGOS VICENTE (pela ordem) 
requer e o Senado concede di8pensa de inter
sticio para a 3" discussão da proposição. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de finanças, o art. 10 da proposi
ção da Camara dos Depntados, n. 51 de 1893, 
determinando quaes as taxas e impostos que 
serão inclui5.os no orçamento da receita da 
União até que seja transferida a capital da 
Republica e elevada á categoria de estado 
federal o Districto Federal. 

o Sr. Arist,ides Lobo-Pede ao 
palavra não para discutir o projecto propria
mente dito, que está em debate, mas para 
apresentar um requerimento sobre o mesmo 
projecto. 

Acha que a proposição sobre este assumpto 
vindo da Camara dos Srs. Deputados e que 
acaba de receber o parecer do Senado, recla
ma estudo mais detido sobre dous pontos 
principaes: In, sobre a constitucionalidade do 
pr(~ecto e em 2" logar sobre a opportunidade 
da medida que se !iJ.uer tomar. 

Parece-lhe estar fóra da competencia do 
Senado e do Corpo Legislativo a passagem dos 
sesviços munlcipaes, depois de sua definitiva 
organ i sação, para o Governo Federal da 
União. A transferencía dos serviços munici
paes para essa corporação implica os impos
tos da cobrança municipal que lhes são rela
tivos. Essa deslocação importa violação de 
rlireitos jà firmados e constituidos; não seria 
opportuno mesmo no momento actual despo
jar a municipalidade desta capital de direi
tos de que elia já se acha de posse. Não acha 
razão alguma que justifique e~te procedi
mento_ 

Otrerece portanto á consideração do Senado 
um requerimento 
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Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em dis
cus~ão o seguinte 

R equerím en to 

Requeiro que o prQjecto n. 51, determi
nando quaes as taxas e impostos que serão 
incluidos no orçamento da União até que seja 
transferida a Capital da Republica, e elevada 
a categoria de Estado o Districto Federal, 
seja enviado a commi~são de eonstituição e 
poderes para dizer da sua opportunidade e do 
seu accordo com as disposições constitucio
naes. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1893. 
-Aristides Lobo. 

o Sr. Maneei Vic~orino diz 
qúé: ao dar parecer acerca do projecto que se 
discute, persuadia-se de que o orçamento da 
receita estava subordinado á appl'ovação deste 
projecto na parte referente á percepção dos 
impostos de que elle trata; mas verificou 
que no orçamento da receita já estes impostos 
estavam incluido~. 

O que o projecto vem fazer, é substituir a 
disposição annua, transito ria de um orça
mento, disposição ephemera, que cessará 
com o proprio orçamento, por uma lei que 
fará destes impof>tos uma renda definitiva e 
permanente da União. (Apo:ados.) 

Conseguintemente, si o Senado não quer 
pronunciar-se já sobre o a,sumpto, dando a 
essa disposição o caracter permanente, esta
belecendo por uma lei especial a discrimimt
ção das rendas da União e do Districto Fe
deral; si não quizer fazel-o, poderá acceitar o 
requerimento do honrado senador ,que reservo 
para a discussão ulterior a deliberação que a 
Senado tenha de tomar. 

O que o orador deve declarar é que o adia
mento desta discussão não altera, nem per
turba, o regimen da lei orçamentaria actual. 
(Apo:'ldos. ) 

O Senado decidirá como entender; mas o 
que é certo é que estes impostos já estão 
incluídos no orçamento da receita da União e 
hão de ser cobrados no exercicio vindouro, de 
accordo com essa disposição já íncluída no 

Vota-se e é approvado orequerimeuto. 
Fica adiada a discussão da proposição, 

sendo esta remettida á commissão de con
stituição e poderes. 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de finanças, e é sem debate appeo
vada e, sendo adoptada, pasRa para 3' discus
são. a proposição da Camara dos Deputados, 
n. 96 de 1893, autorisando o governo a abrir 
no corrente exercicio, creditos supplementa
re8 de 200:000$, á verba -Aposentados, - de 
500:000,~, á verba - Ajudas de custo- e de 
25:00U8, á verba - Despezas Eventuaes. 

O SR. ESTllVES JUNIOR (pela ()rdejl~) requer, 
e (') Senado conce(le dispensa de intersticio 
para a 3" discu~são da proposição. 

Segue-se em 2'1 discussão, com o par'ecer da 
commissão de obras publicas. e são sem debate 
approvados, os arts. l° e 2° da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 99 de 189:~, auto
risanr10 o governo a alterar o traçado da Es
trada de Ferro Central Alagoana. 

A proposIção é a(10ptada e passa 1''1ra a 3" 
discussão. 

O SR. MESSIAS DE GUSMÃO (pela ordem) re
(luer, e o Senado concede, dispensa de inter
stício para a 3a discussão (la proposição. 

Segue-se em 3" discussão e é sem debate 
approvada em e$Crutillio secreto, por 26 vo
tos contra 9, c, sendo adoptada, vae ser en
viada á sancção presíllencial, a propo.ição da 
Camara dos Deputados, n. 86 de 189;~, auto
ri~ando o governo a conce(~e~' um anuo de 
licen~:a, com orllenado, ao Dr .. Jusé AI:tonio 
Pedreira de Magalhães Castro, lente da Escola 
Naval. 

O SR. PRESIDENTE declara que está esgo
tada a ordem do düt e que vão ~er lidos pare
ceres que 8e acham sobre a mesa. 

O SR. 3" SECRETARIO lê e vão a imprimir, 
para entrar da ordem dos trabalhos, os se
guintes 

PARECERES 

N. :263-1893 

orçamento. Foi presente á commissão de finanças a pro-
O que o projecto quer fazer é transformar posição da Camara dos Srs. Deputatlos, n. 101 

esta díspo~íção que está ligada á vida ephe- de 1~93 que orça l], receita da l~nião para o 
mera dos orçamentos, em uma tlisposiçãoper- exerciciú de 1894, em ~:U.521 :890$743. 
manente; dar-lhe o caracter de permanrn-. _ 
cia, que terá si a lei for votada. _ Os Impostos que ella ~e propoe a cobc!1r 

São estas as explicaçaes que tem de dar,' sao, con: dlfferen,as mullo pouco SenS1Vel,S 
mórmente depois de elaborado o pancer que os que foram decre~ados uos ol',amentos an
foi lido no Senado. terJO~es da RepubllCa. nos exerClClOS de 1892 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra- e lb93. 
se a discussão. Algumas medidas que a proposição adopta 
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no sentido de bem discriminar as contribui
ções e rendas cobradas pela União e pelos 
csta,los, pl'inciprtlrnente em materia do im
posto de sello e do de industrias e profissões, 
correspondem melhor à doutrina da Cons
tituição e atten(lem ás reclamações que 
os governos estacluaes levantaram contra 
a execução das leis orçamentarias ante
riores. 

As medi<l.as propostas para debellar o de(i
cU que se verificar no referido exerci cio não 
podem satisfazer, consistindo, como o declara 
o proposição, em reducçôes de despezas e sup
pre8~ões de serviços que o gOVCJ'll61 fica auto
rizado a fazer, e que, attendendo aos prece
dentes conhecidos, não fara, e a contrahir um 
emprestimo externo ou interno até tres mi
Ih ões este r lin os . 

ERse ultimo expediente, l!Ii puder ser rea
lizado em condições vrmtajosas. salvará o 
The:souro dos apuros do momento, mas não 
remediará a situação deploravel a que che
garam os orçamentos da Republica, com 
as despezas excessivas e irreftectidas com 
com que se teem aggravado as finanças do 
novo regimen. 

A com missão de finanças. forçada por cir
cumstancias conhecidas, e ás quaes já se tem 
referido mais de urna vez, a subscrever o,; 
orçamentos votados na outra casa, não pro
põe alteraç.ão alguma na propo~ição que orça 
a receita da Ultião, e e de parecer que eUa. 
seja acceita pelo Senado. 

Sala das commissões, 20 de se;embro de 
1893. - Manoel Vict01'ino. - Saldanha Ma
rinho.-Q. Bocayuva.- Domingos Vicente.
João Barbalho. - 1Ilonteiro de Ba'l'ros.
Rodrigues Alveg. 

N, 264 - 1893 

Foi de novo submettido ao exame da com
missão de finanças a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 55, de 1893, que approva 
com medificações o decreto n. 1167, de 17 de 
dezembro de 1892. 

A Camara dos Deputados acceitou as emen
das do Senado á dita proposição, com excepção 
da que propoz a substituição da ultima parte 
do art. 8°. 

A' commissão parece que deve ser mantida 
a deliberação da Camara dos Deputados, que 
assegurava a permanencia dos lastros, prohi
bin(lo que sejam <ilHes empregados nas trans
acções do banco ou utilisados pelo governo, 
salvo caso de guerra externa, medeante pre-

. Yia. autorisação do Poder Legislativo. 

E', portanto, de parecer que seja ella rejei
tada a emenda do Senado ao art. ,g", ultima 
parte. 

Sala das commissões, 20 de setembro de 
1893.-Q. Bocayuva. - Rodrigues Atves.-
11fanoel Victorino.-Saldanha .Marinho.-Do
mingos Vicente.-Monteiro de Barros.-JoãO 
Barbalho. 

O SR. ANTONIO BAENA (pela m'ilem)requer, e 
o Senado concede, dispensa. de impressão em 
avulso dos pareceres que acabam de ser lidos, 
afim de que as materias a que se referem 
spjam dadas para ordem do dia da sessão se
guinte. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem 
do dia da sessão seguinte: 

3" discussão da. proposição da Camara. dos 
Deputado,;, n. WO, de 1893, fixando a despem 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas para o exercicio de 1894; 

2" dita da proposição da Camara dos Depu
t:tdos, n.l OI, de 1893, orçando a receita. geral 
da Republica para o exercício de 1894; 

Discussão unica da emenda do Senado, 
substitutiva ao art. 8° da proposição da Ca
mara dos Deputados, n_ 55 de 1893. que ap
prova com modifica.ções o decreto n. 1167 de 17 
de dez~mbro de 1892, rejeitado pela mesma 
clmara; 

3" discussão da proposição da Camara dOIi 
Deputados. n. 96 de 1893, autorisando o go
verno a. abrir no correllt~ exercicio crflditos 
supplementares de 200:000$, á verba-Apo
s':3ntados-; de 500:000$, á. verba -Ajudas de 
custo-;e de 25:000$,á verba-Despezas Even
tuaes; 

3" dita da proposiçã.o da Camara dos Depu
tados, n. 99, de 1893, autorisando o governo 
a alterar o traçado da Estrada de Ferro 
Central Alagoana; 

3" dita da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 93, de 1893, autorisando o governo 
a conceder um anno de licença,com ordenado, 
ao bacharel João Francisco Poggi de Figuei
redo, juiz seccional do Amazonas; 

2" dita da proposição da Camara dos De
putados, n.91, de 1893,autorisando o governo 
a conceder um anno de licença,com ordenado, 
ao Dr. Jonquim de Almeida Faria Sobrinho, 
audito:i' de guerra do 5° districto militar. 

Levanta-se a sessão á 11{2 hora da. tarde. 
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Pr~sidencia do Sr. Prudente de Moraes (vice-presidente) 

SUMMARIO - Chamada - Leitura da acta - Expediente - Parecer - ORDEM DO 
DIA - 3a discussão da proposição n. tOO - Disc'lrso do Sr. Laper - Votação-
2- discussão da proposIção n. tOI - Discursos dos Srs. Joã~ Neiva, Manoel Vi
etorino, Rodrigues Alves e João Neiva - Emenda - Votação - Votação da 
emenda do Senado ao projecto hancario - Votação das proposições ns. 96, 9,l,93 
e 9t, de t893 - Requerimento do Sr. Santos Andrade - Votação - Parecer. 

Ao meio dia comparecem os Srs. senadores, a saber: Prudente 
de Moraes, Gil Goulart, Antonio Baena, Thomaz Cruz, Francisco Ma
chado, Joaquim Sarmento, Cunha Junior, Gomensoro, Cruz, Elyseu 
Martins, Catunda. José Bernardo, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, 
João Neiva, Firmino da Silveira, Joa.quim Pernambuco, Messias de 
Gusmão, Rosa Junior, Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Q. Bo
ea.yuva., Laper, Br'a.z Carneiro, Aristides Lobo, Saldanba Marinho, 
Joaquim Felicio, C. Ottoni, Americo Lobo, Joaquim de Souza, Silva 
Canedo, Paranhos, U. do Amaral, Santos Andrade e Luiz Delfino. 

Abre-se a sessão, 
E' lina, posta. em discussão e, não havendo reclamações, dá-se por 

approvada a acta da sessão anterior, 
Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Nina Ribeiro, Ma

noel Barata, João Barbalho, Virgilio Damasio, Manoel Victorino, 
Rodrigues Alves, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho e Esteves 
Junior. 

Deixam de comparecer com causa participada os Srs. João Pedro, 
~ouza Coelho, Coelho e Campos, Eduardo Wandenkolk, Pinheiro 
Guedes, Raulino Rorn, Pinheiro Machado e Julio Frota; e Bem 
causa participada os Srs. Coelho Rodrigues, João Cordeiro, Amaro 
Cavalcanti, Gaspar Drummond, Ruy Barbosa, Campos SalIes, Gene
rosoMarques e Ramiro Barcellos. 

O SR_ 2° SECRETARIO (sm"vindo de 1°) dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do l° secretario da Camara dos Deputados, datado de 20 
do corrente, remettendo a seguinte proposição : 

N. 102 de 1893-0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a abrir um credito suppl~mentar 

de 1.069:750$ ás rubricas-Secretarias de Estado, Eventuaes. Terras 

Publicas e Colonisa<;ão, Au~ilios á Agricultura e Engenhos Centraes
do orçamento do Ministerio')da Industria. Viação e Obras Publicas, 
para satisfazer as despezas com o~ serviços que correm pelas mes
mas verbas: 

§ 1. ° Secretaria de Estado: 

Ma teria!. ...•....... '" •. .J5 : 000$000 
Pessoal - gra tifica<;ão ao 
pessoal que serve no ga-
binete do ministro........ 7:650$000 

§ 2. o Eventuaes : 

Representação do llrazil na 
Exposição Columbiana .•.. 300:000$000 
Conclu~ão dos trabalh0s de 
escriptorio da com missão 
exploradora do Planalto 
CentI'al da Republica..... 45:000$000 
Impressão e tiragem de mil 
exemplares do relatorio da 
mesma commissão ....... 46:700$000 
Commissão de inquerito so-
bre a transferencia das es-
tradas de feI'ro da União á 
industr'ia privada.... .... 12:000$000 
Commissão parlamentar 
encarregada de elaborar o 
plano de viação geral da 
Republica: 

A saber: 

a) impressão dos trabalhos da 
r.ommissão. concernentes 
ás estrarlas de ferro tede
raes e estadoaes (noticia 
historica e repertorio de 
toda a legislação a res-
peito) ....• , .. , .•...•.... 

b) gratifica<;ão do pessoa.l a.:u
xiliar da mesma COl1lIllls-

18:000$000 

22:650$000 
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são, até á conclusão do!! 
serviços que lhe forem 

Agencia em Santos, no estado de São 

incuD1bidos ...•.•... - .•.. 10:000$000 28:000$000 
Paulo ...... : __ ...................... 5:000$000 

Delegacia de terras, hospedaria de Horta 

Sendo: 

I auxiliar secretario. . . • . • . 6: 000$000 
I desenhista............... 3:000~00 
I ajudante de escripta..... I :OOO$IJOO 
Pagamento do secretario ao. commissão 

Barbosa, nucleo Maria Custodia, no 
estado de Minas Geraes............... 59:720$000 

Pessoal de constrvação da fazenda do 
Ariró, no est,do do Rio de Janeiro.... 2:800$000 

Transporte de empregados da Repartição 
de Terras Publicas e Colonisação e de 
immigrantes para os estados .......... 100:000$000 de balanços que se acha em exercício 

desde o começo deste anno.. .. . . . . .. . . 4: 800$000 436:5ÜO$OO0 
Commissões de propaganda de colonisação 

nos estados do Norte............ ..... 60:000$000 
Auxilio á immigração no estado de § 3.° Terras Publicas e Colonisação: 

Hospedaria da ilha das Flores........... 64:660$000 
Hospedaria de immígrantes e com missões 

Matto Grosso ..•.•................... 20:000$ODO 592:600$000 

§ 4.° Auxi'ios 'á agricultura e enge
nhos centraes (custeio durante o l° se
mestre da Horta Viticola e Estação 

de estabelecimento no estado do Ri0 
Grande do Sul ..•...•..•....•........ 123:820$000 

Hospeaaria ,:te immigrantes e commissõe~ 
de estabeleciD1ento no estado de Santa 

Philoxerica da Penha) ... , ............ . 18:000$000 

Oathal'ina,. " •.....•................ 58:000$000 Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Hospedaria da capital e de Paranaguá e . 
commi~são de estabelecimento no estado 

Camara dos Deputados,20 de setembro de 1893.- Jo/(o Lopes, 
~residente. - Antonio Borqes de Athayde Junior, 2' secretario.
Thomaz Delfino - A' com missão de finanças. do Paraná.......................... 98: 600$000 

Do Ministerio da Fazenda, datado de 31 de 
agosto ultimo, devolvendo, sanccionado, um 
dos autographos da resolução do Congresso 
Nacional que reverte a D. Hermandina Maria 
Ferreira Cavalcanti, filho do major do ex
ercito Pedro .l1fonso Ferreira, o meio-soldo e 
pensão que então percebia sua mãe, D. Vir
ginia Zenandes Ferreira, na qualidade de 
viuva daqllelle official.-Archive-se o auto
grapho e com munique-se á outra camara. 

Outro do mesmo ministerio, e de igual 
data, devolvendo sanccionado um dos auto
graphos das resoluções do Congress@ Nacional 
tiue autorisam o Poder Executivo a alfan· 
degar as mesas de rendas de ltaJahy eLaguna, 
no estado de Santa Catharina, de Antonina, 
no do Paraná e de Itapemerim, no do Espírito 
Santo e a isentar de direitos aduaneiros cinco 

altares, pertences e imagens destinados á 
matriz da freguezia da Lagôa, na Capital Fe
deral.-Archivem-se os autograpbos e com
munique-se á outra camara. 

Telegramma expedido do Natal, capital do 
estado do Rio Grande do Norte, em 14 do cor
rente, assim concebido: 

Senador Ottoni e mais signatarios do mani
festo do Senado. Rio.-O povo e o governo do 
Rio Grande do Norte, sei entes e applaudindo 
vossa attitude digna e patriotica deante dos 
graves successos que enlutam a patria, as
seguram-vos, como já tiveram a honra de ma
nifestar ao governo e á Camara, que estarão 
sempre ao lado da Republica e da legalidade. 

El'ltado tranquillo. 
Saudo-vos. - Pedro Velho, governador.

Inteirado. 

Outro expedido de Corumbá, eD1 data de 21 
do corrente mez Msim concebido : 

SeRador Christiano Ottoni.-Rio - Em re
sposta ao telegramma manifesto que recebI 
do Senado Federal, cabe-me assegurar a esta 
elevada 110rporação que o estado do Paraná, 
sob meu governo, está ao lado do benQmerito 
chefe da Nação á repressão do criminoso at
tentado commettido contra o governo consti
tucional da Republica pela parte sublevada da 
força naval e que se mantem de arma na 
mão para defesa da Constituição da Republica 
e da dignidade da patria.-Vicente Machado, 
governador.- Inteirado. 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 2°) lê e 
vae a imprimir, para entrar BI!. ordeD1 dos 
trabalhos, o seguinte 
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PARECER n. 267 - 1893 

A commissão de constituição, poderes e di
plomacia examinou a pl'oposiçZio da Camal'a 
dos Deputados, n. 58 de 1893, pela qual se de
termina que continuem a cargo da Santa 
Casa de Mísericordia do Recife os proprios 
nacionaes que por lei do antigo regimen fo
ram entregues a') mesmo instituto para o fim 
de manter um recolhimento de 8ducaçã,0 de 
orphãos desamparados, bem como a colonia 
Isabel. 

A commissão'é de parecer que a mesma 
proposição merece a appr\Olvação do Senado. 

Sala das commissões, 20 de setembro de 
1893.-Q. Bocayuva.- A?'istides Lobo. 

A commissão de finanças está de . accordo 
com o parecer da commissão, supra. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1893.
.Marroel Victorino. - Amaj'o Cucalcanti. -Sal
danha Marinho.-Rodrig«es Alves.-João Bar
balho. - Domingos Vicente. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3' discussão a proposição da Ca
mara dos Deputados n. 100, de 1893, fixando 
a despeza do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas, par~ o exercicio de 1894. 

o Sr. Laper- Sr. presidente, não 
venho propriamente occupar-llIe do orça
mento da agricultura, acerca do qual pa
rece-me ser definitiva a resolução do Senado 
de votar a proposição tal qual nos veiu da 
Camada dos Deputados, sendo força confessal" 
que este alvitre é o que mais sabiamente 
devemos tomar. 

Meu fim é chamar a attenção do Congresso 
e da administração publica para uma ordem 
de factos que dizem respeito a materia grave, 
e que no entanto parecem ter sido descurados 
no relatorio do ministro da agricultura. Já 
passa como vulgar que esses relato rios veem 
ao Congresso como um modo uzuál de fazer 
publicações, sem que tenha propriamente 
um fim util; e no que toca ao assumpto que 
me traz á tribuna, ainda mais se faz sensivel 
o que acabo de dizer. 

Em relação ao meu estado eu aqui em 1891 
chamei attenção dos poderes publicos para 
uma questão de summa gravidade para elIe e 
.para o paiz inteiro o qual é a distruição das 
suas lavouras, pricipalmente do café por uma 
molestia, acerca da qual, no tempo da mo
narchia,os ministros tomaram algumas provi
dencias, chamando a attenção das corporações 
competentes para q ua levassem para esse lado 
aiS 1\1,,$ contmissões, e commisliÍonando peso 

soaI idonio para semelhante estudo, offere
cendo a3 idéas que lhe fo:;se despertadas em 
exam"s no campo do mal. 

Ultimamente a orientação do poder publico 
no nosso paiz se r·em dirigido pilI'a fomentar 
o desenvolvimento de industrias fabriS como 
fontes de receita, as quaes absolutamente não 
nos pódem garantir a renda pai'a os dispen
dios dos grandes serviços da nação. 

A não ser a agricultura e nomeadamente a 
lavoura do café e do assucar, tudo mais será 
epheme~o e terá de passar como tentativa 
não'" da grande difficuldade da mão de obra, 
não podendo nós lutar em industrias connexas 
CJm 0S paizes largamente ílworecid.os de po
pulação e de utencilios poderosos; a não ser 
na ind ustria de monopolio qual a do café no 
qual se pôde dizer, somos privilegiados, de
ve-se prever que nenhum l'esultado devemos 
tirar daquelle que não forem ou que não 
tenhão sido já largamente ensaiados. 

O anno passado. aqui, occupando-me do 
orçamento da industria e viação, relatei o 
que succedia em relação á devastação que sof
friam as lavouras do café no Rio de Janeiro,e 
solicitei a attenção dos poderes publicos para 
que se provocasse alguma medida ou algum 
trabalho para completar o que se tinha feitt. 
no tempo da monarchia. 

Compulsando ao relatorio de 1883, 1884 e 
1889, vemos secções especiaes delles consagra
das ao estudo das molestias que teem assolado 
as plantações de canna e café em nosso paiz, 
referindo-se a trabalhos e.xecutados pelo Sr. 
Barão .1.e Capanema, pelo Sr. Jober e pelo Sr. 
Goeldi que apresentou o relatorio mais com
pleto sobre a matei'ia, mostrando as grandes 
difficuldades e a grande cris,o porque terá de 
passar a lavoura de caie, fazendo-a desappa
recer completamente, uma vez que remedio 
não seja proposto para o mal. 

De 1888 para I 889 ,tendo sido commissiónado 
para estudar o mal do café no meu estado, o 
Sr. Goel(li no relatorio completo, como disse, 
que offereceu sobre a molestla, dá como causa 
desta um nematoide de uma natureza especial
mente assustadora pela sua revivescencia,ana
Ioga a que existe em outros parasitas e no
tavelmente no do trigo da Europa; quer di
ser que, uma vez o verme collocado em 
certas condições, persiste com a vida grande 
numero de annos, podendo evoluir e nova
mente pl'ocrear as suas gerações de milhões, 
como acontece a tQdos os pequenos organis
mos, estendendo as suas devastações. 

De parasita analoga do trigo poude um na
turalista inglez, o Dl'. Bedham, conserva.r 
preparações u, secco, porque neste estado o 
verme conserva a sua vida sem propaga.r a 
especie, ficando em estado de torpôr , por 26 
I\Dnos, restituindo-lhes depois á sua evolução 
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progressiva pela unidade e fazendo-os proli- são verdadeiramente fateis e irrisorios quando 
ferar.· não se occupam de materia tão importante 

E' da mesma especie o nematoideque ataca como esta, de que eBtou aventando! 
i) café no BTaz1l. E' simples a revista que o Senado póde pas-

Disendo isto tenho revelado qual a. natu- sal' aos quadros estatisticús formados no 
reza grave do mal, que carece de ser olhado relatorio, pelo ministro da gricultura, iforne 
C6111 os maÍOi'es cuidados pelos poderes pu- cendo explicações, a respeito de importação 
blicos. de ca vallos, bem como sobre circumstancias 

No entanto, depois do relallorio do Sr. Ro-· verdadeiramente inuteis, para se mostrar 
-dl'igo Silva, o ultimo que consagrou alguma que nenhum interesse pôde merecer de nossa 
attenção ao assumpto, nenhum outro minis- parte. 
tro mais e notavelmente do tempo da Re- Quer isto dizer que muito diversa éa -o rien
publica, lançQu as vistas para esta materia tação do poder publico em relação aos v:er
lleIp tão pouco tratou de propôr as providen- dadeiros interesses do paiz áquelles que nos 
:>i8.8 que fOssem CONvenientes para tão grande mais importam! 
mal. Não tomarei tempo ao Senado; não venho 

Venho de novo solicitar á attenção do Sr. impugnar qualquer das medidas ,que tenha 
lDinistro da agricultura, para que este, por. vindo na proposta de despezas do Ministerio. 
intermedio da repartição competente, dos la- da Indastria e Viação, unicamente venho 
toratol'ios que ahi existem, do museu onde provocar o cuidado e attenção do poder C@ID
ba um pessoal capaz de tratar com tnda con- petente para esta magna questão, de maneira 
veniencia e aproveitamento o assumpto, que no anno pro:x:imo possa ella ser encaradll. 
pl'Oponha·qualotrabalhodemaneiraquelivre com o cuidado que nos merece, e alguma 
o Ri:o ·d'e Janeiro bem camo todas as zonas cousa de proficuo nos possa ser annunclado. 
cafeeiras do terrivel flagello que as assola e E' este o pedido. e oprotesto que venho lançar 
possa vir a .destruil-as. em nome do meu estado que, em relação a 

Uma grande parte do estatlo do Rio de Ja- este assumpto, tem merecido pouca attenção·e 
neiro, segur'\mente·a quarta parte lias suas pouco cuidado. (Muito bem.) 
plantações de café, em uma extensão de mais Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
de 100 kilometros quadrados, pois que tanto se a di~cussão. 
vae da,g proximidades da cidade de Campos Vota-se e é approvada a proposição, e, 
até o alto Carangola, estendendo-se por outra sendo adopta l1a vae a commissão de redacção 
parte ate os rios Pomba e Pirapitinga, as pri- para, incorporando-as ás outras proposições 
mitivas regiões ,em que as plantações do café relativas ás despezas dos demais ministerios 
mais largamente se desenvolveram foram vi- e já approvadas, redigir a resolução do Con
ctimas de destruição. são ameaçadas da de gresRo Nacioual. 
vastação uma grande parte do estado de Mi- Segue-se em 2' discussão, com o parecer da 
nas e quiçá. do Espirito Santo e S. Paulo. commssão de finanças, o art. lo da proposi-

Entretanto, discuranrlo de lima materia tão ç~o da Camara dos LJeputados,n. 101.de 1893, 
importante, qual a que diz respeito a produc- orça li do a receita geral da Republica, para o 
Cão naci"nal, que desde muitos annos teem exerci cio de 1894. . 
sido, e ha de continuar a ser, em quanto não 
se desenvolverem outr.as industrias, a unica 
falta da nossa Tenda. o Sr. ministro da agri
<mltura occupa-se ele pontos que nenhuma 
attenção devia merecer-do Congresso Nacional 
cru que ainda poderiam ser guardadas para 
·(!)S trabalhos e para as conferencias das secre
ta.rias e'das repartições, que podem, occupan
do-se delles, informar áquelles á quem im
portem, sem abarrotar as: paginas dos rela
torios, que deverão Bel' p.resentes á Camara 
e ao Senado. 

E* assim que, para exr3mplo, no que diz 
respeito á creação de eavallos no paiz e 3.S 
·nevollarias da raça ca;vallar, nos pôde des
cubrir quatro ou cinco extensas folhas de es
tatistica,dizendo respelito ao nome, idade, felia
ção de cavallos, e 1)utras tantas Clrcum
stanctas, que unican !lente valem para socie
dades que não se oCClupamde sem lhante 
assumpto, assignalan do ca.raeterleticosque 

SIIUDO 4:1. - ~. IV 

o Sr. João Nei-va não vem to
mar tempo ao Senado. Sabe o desejo geral 
que ha de acabar com os orçamentos. 

Já lavrou um protesto escripto e crê que 
com mais 30 collegas, c@ntra uma disposição 
permanente introdusida ,no orçamento da 
fazenda. 

Hontem, o honra.do senador pelo Piauhy 
por sua vez protestou contra emendas atira
das á ultima hora na cauda dos orçamentos. 
Agora o orador vê ·no preJjecto ,da receita 
uma disposição mais que permanente, pois 
vai armar o governo da dictadura financeira, 
política, civil, em fim, de todas. 

Crê e o orador que nem todo o Senado teve 
tempo ,le examinar bem a proposição da 
Camara, em CUjo art. 4" se diz o seguinte (lê): 

« Para fazer face ao deficit que se verificar 
no exercicio desta lei, é o go-verno a.uto
risado~ 
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]" a reduzir as elt-speza::: VOtcUh1S para, os 
diversos ministeI'io,~, como j ulg<1r con \-0-

niente. com poderes pleno::: paI'a supprimir 
os serviços. » 

LOgCl. o que se tem feito ató ho,i<-' no Sen~1(io 
é traballlO pêl'dido, por que o guvorno póc]e 
altc'rar tudo. 

Está portanto o governo com p~lelere3 pie
no~ e elesc:ricionarios para fedIar as reparti
ções qne pntenrler t' despt'tlir os funcICi"nari,'s. 
si o julgar conveniente ainda mesmo que 
haja sagrados direitos adquiridos, 

,\gr'ra, veja o Sella('~o que o medo do rleíic" 
foi muito grande no a1't, 4", Illa,s pa~sando-se 
ao art. 5\ alIi se ve o spguinw (li;): 

« Será. livre (los direitos ele imll(lrtH~(;:Jo p 

de expe!liente o despal'110 dos mat:hillismos e 
materiaes clestinados ao aperfeiçoamento do 
fhbrieo do as~ucar II constl'ucç1tU ou melllo~'a
menlos dos engenhos, cpnü'aes, introduzidos 
diredamc~nte por Cl gTicuItores ou l)e[:' s I'es [le
ctivas empreza'i. 

Os macllÍni,mos e materirlos.a que se refere 
este artigu, sâo tantos os !]ue a t:\.rifa consi
dera livres, como os qlll3 ahi são sujc itos a 
direitos, c cOIlllll'chemlem : 

10, a os,:atura 01I :trmé\(:ão de ferro com os 
:::eus pertences como : column:1~, viga:,. para
fusos, rrebi1.e,. lamina.:: de zinco ou tle feITO 
zinc,lClo pam paredf's e cobertlll'a ; 

2'" material para illulllÍlwç:JtJ electric:a ou a 
gaz completo : 

3", tubos dE' feITO para comlucç':Jo de agua, 
gaz ou v~por, com as resllcctivi1s valvulns c 
['cP:; st ['os; 

·1", fel'l'amlmtas, t:lha8, llortatois, ['Ol'jas o 
m:,j~ u tl'n~ilios ; 

5", machinas c, :qJp;U'elllos de transmi,~":lo, 
para o fabrico ,lO assucar, (listillat,'ão dE) 

ag-tw,l'flente e d0 espirito ; 
50, cOl'l'eias para, llwcltin<l". gacltet.a de bcw

racha ou de asb"I'tos e CO](la~ de linilo, ,tl
gu,'i'w teCilIlhamu I ara os "'Pl! lrellws cle tl'ans
IIIiss;to ; 

i", trilhos pUl'tateis o fixtls. \\'aguns (te 
atoI'l'u o propl'ios para conrlucç'ão de genero,.:, 
10CillTIotivas, l'orla,lol'C's. barcos o ,-asus de 
madeira ou ,le lc]'J'o; . 

1)", tijolos e;;maltarlos pI'ope'io 1,m'a. for
nalhas das caldeiros rle \-a jJOl' ; 

9", balanças ])al'a pos;\r as cana:, e os 
a;,;SUCiLrl'S e tallfJ ues de (e:ITO Jl:' ra dejJo'ito. 

~i 1." Não gm'ill':Io de is( llt;:io de tli['('iLn~ o,, 
tijIJlo3 CUilllllun·; tle aln'II'l,l'ia. as nm,'rim:, 
de qllalquer cllJalidade. o~ prl'go~ de al':l.lnr, 
vulgarmente conhecidos pela. denomÍllaç':Jo tie 
}Juntas de P,\riz, g'rax:c pttnL rnaehinas e 
quae~qllOl' arLigos qlle " in'lI:,lria do lLlÍr, 
ittbrÍC'[\ iJ!U qll:tlltidade üulficiente pt1l'a abas
tecer os mercados da ReJlu 1>1 Íea. 

§ 2," A isenção será requel'Ílla aos inspe
ctore,; das ,llfandegas, juutan"o os peticio
n:uios : 

1", relllç'ão dos olJjedos ro despachar, com 
d('signa,;1to das eSliccies, quantil!aele:o, pesos 
ou me,li·las ; 

2", tI, monstrac;iio de que o macllinismo ou 
matei'i"l l'c'quel'i 'o é propl'io e vae seI' ap
pLcado ao fim para que e conce,lida a isençiio, 
e IJem ,,"'sim que as qu;\nticb,le6 fixa,la,s silo 
as estrictamente precisas, 

:::\ 3." O dp~[Jaeliu sClr:t Ceito mE'ile:mtc fiawa 
ou termo de respon"abilidatle, afim lk SE'r,'m 
os cofres Plli,licos indemni"ados .la impor
tnllcb ,'os tlireit,os que dc,vtdos forellJ, raso 
se verifirllIe que to"o ou parte ,lO machini,:-
1110, Oi! material impOl",ado, tiVel'D, ,'e"tino 
di"t'I'SO óln.quolle pMa que fui eoncé:ditla a 
isent;iio, "ew'o, nesta liypo\,hese, cobra 'os os 
direito,; sobI'" todo o mal;e!'ial ou machiniSllio 
e inhai>ilibdo o concrssionario a req uerl'r 
qlIae~q lwr ou tras i,en~"j('s, » 

Eis alti uma infinil'a"e de materi:v.'s dispen
sados (lO pagameu to dos lLl'eitos nas ;üf,tl1-
(le?-.tLl-s. 
~HO s'tbe (;orno lIavrmlo tão Q'I'ande me'do 

rio Ile/ic:! autOI'j;,:a,-:'t: o 'JOVel'IW at.o:lI<lr melli
lias de"criICi(lIl,Hia~ e 'logo ('m seguid, isell
ta-,(\ de direitos rle illlport<1l;:") uma scric 
tenOl'me de materbes! 

O SR. ELY;-<8U MARTL\S- E ido S8 maneja 
pal'a o Sellado a ultima hora" 

E n1to tem o Stenado o direit,o (l.e dizer COllsa 
algllma do protesto que foi apresentado pelo 
orado!' . 

Pcwtanto. tem dito o que somente na oc
Cü siúo se pode dizer, 

Falia-se no n, 0 (le~se art. ·1" em tijolos es
ma I tados pl'opl'ios para Jbrnallm8 da,; cal
deims de vapor. 

u~[ SR. SF,:'>IAVOIZ manda llma emenda 
sUjJ]lI'ossi V<1,. 

O SI" JoKo NEIY.\ rosponde q 110 IlI'm all 
menos:,;e pUlk mallll:tr ilma emeutl:] sUPllri
miuclo inC!. 

Cre que de,'orn ser tijolos rrfl'actaJios, 
porclue lJiiq 111l' cOlb1.a que tijolos esmal t,ulus 
sinúo pitra tbl;jas ; i'Ú se é cousa muito mo
derna. 

Entretanto, vae uma lei tlo,~ta.s p"r<1, ;c al
["lIltlr).\'n, (' como a iseIH;i'w de direitos li ,01>re 
ciju!ols esmaltatlos, a alíálldega" porque (~ o 
que (':,t:, 1\:1. lei, deixll. de impor-lhes dil'oitos 
(' tiS ('llhl'a. S:,I>I'l1 os tijulo8 I'(,rrndario.;. 

E II iL ultim:, 10]';1. que () i:)puado tem de 
tralal' rie s,'lllelhanü, ~',:,,'l1rnplo, qu,u1do nem 
(~p,,~.,ivel sub,.titllÍl':L l,alan'a eC<llIaILCldo, 
11(;la pclb vra 1'('fr,\dar:u"', lj Il(~ ,,:lo os tijol'ls. 
~r~ulldo })(,I1",I, omjlrtlgaL:os nas JlJI'lli11 IIas_ 

Esta, f CItO, pOl'Ílmto" () seu protesto e vHe 
('nvial-o à me~a. 
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ção de certas despezas; mas o que' surdiu da 
reduccão havida? Um grande nUlllero de 

Fica sobre a mesa para ser opportunamente emendas que ao envez de diminuir, dava au-
pOota em discussão a seguinte gmento ás economias que pretendiam fazer. 

O SR. JOÃo BARBALHO-Muito bem. 

Emenda 
E~te artigo ficará ahi, é uma inutilidade no 

orçamento. 
O orador o rejeitaria e como tal não lembra-

§ 1.0 do art. 4. 0 
- Supprima-se. - João ria á outra camara porque isto seria imprati

Neiva.- ElJ/seu MaTtins.- Bra::; Carneiro.-' caveI visto como os governos não supprimem 
Laper. - A~uili.no do 1ma.ral. - Almeida empregos, o que fazem é substituir 0S empre
Barreto.- F!rmmo da Stlvetra. gados inimigos, seus (tesaffectos,por emprega

o Sr. Manoel Vic1;orinó' diz 
que não e~caparam á commissão encarregada 
de dar pare,'er sobre este orçamento, opa
ragrapho a que alludiu o honrado represol
tante da Parahyba que acabou de se occupar 
do assumpto, nem aiS isenções creadas pelo 
orçamento da receita em referencia aos ma
teriaes de que tratou S. Ex. 

Mas as l'azõesjá addusidas por diversos ve
zes, não só pela commissão como pelos ora
dores que se tem occupado do 3.8Sumpto e 
nos protestos levantados; as razões addusidas 
e a situação excepcional em que se acha o. 
paiz. a urgencia do momento, a difficuIclade 
em que se acha o ~en8,do, . explicam perfeita
mente o alvitre que foi tomado de não pe,dir 
a rejeição do referido art. (Apoiados.) 

Já foi feita uma delaração tão catpgorica 
de que o St'llado pref,'ria votar orçamentos 
màos e a armar govETno da dictadura finan
ceira. 

O SR. JOÃo NEIVA - Desta já elle está ar
mado pelo art. 4°. 

O SR. MANOEL VICTORINO responde que 
vae provar a S. Ex. que este artigo é talvez 
de todos o mais inoffemivo. 

O SR. JOÃo NEIVA- E' innocente. 
O SR. MANOEL VICTORll\O- S. Ex. S~ be 

perfeitamente que não ha governo algum 
que não supprima empregos e oxalá que os 
houvesse ... (Apoiados.) 

Esta iniciati va lJatriotica energica e viril 
em favor dos interesses do Thesou1'o, nó, 
não a temos, nem V. Ex. nem eu, diz o 
orador. 

O SR. JoÃo NEIVA- Devemos ter. 
O ~R. MANOEL VICTORINO- Essa disposição 

é de touas a mais inoffensiva. 
O SR. ELYSEU MARTINS- V. Ex. proponha 

a diminuição que eu dou~u voto. 
O SR. MANOEL VICTOR~ responde que 

quantas vezes os relatores da commissão de 
orçamonto teem proposto a reducção de des
pezas e pergunta ao nobre senador si não foi 
um. exemplo vivo o que se fez no orçamento 
do interior? O orador e seus honrados colle
ga~'membros da commissão pediram reduc-

dos amigos. 
Isto fazem todos os governos. 
Mas, supprimir empregos para não accom

modar pessoa alguma, não ha governo que o 
taça, nem o governo da dictadura, nem o do 
regimen constitucional. (Apoiados). 

Esta coragem nào tera o governo dictato
rial, si elle vier; pilrque esta. coragem não 
teve o governo provisorio. 

S. Ex. mesmo teve occasião de ouvir dizer 
no SenadO que, antes da pl' .. ch1mação da Re-, 
publica. o numero de empregados era de 10 
mil e hoje eleva-se para mais de 33 mil. 

Não há portanto o receio que S. Ex. des
cobre no artigo; ninguem fIra esta reducção 
e mesmo que o fizesse, saltando ainda uma 
vez por leis e,criptas e definidas, o Senado te
ria meios de reprimir as injustiças mais 
tarde. 

S. Ex. fique certo que essa é uma disposi
ção mOl"ta. Para reduzir despezas, ninguem 
fará suppressão de empregos. 

Quanto ás isenções, declara o orador que 
realmente não assumiria a responsabilidade 
de propol-as. Ellas foram votadas na outra 
Camara como auxilio indirecto ás industria, 
agricola, fabril e outras de diver~as ordens e 
não ha meio de revogar uma tal disposição, 
salvo si .. quizerem deixar correr o risc:o de 
fazer voItar o or<;amento da receita e não 
ter-se mais a possibilidade de votarmol-o. 
Mas, esta e outras comaR estão tendo o re
gular e patriotico acto do Congresso que, 
para livrar· se da re8pon~abilidade de deixar 
(,'1 Plder Executivo em filJta de orçamento, 
põe de lado o direito que lhe assiste de discutir 
e cri ticar e faz este sacrificio enorme para. 
dar a este governo todas as apparencias de 
tegalidade para impor-lhe a confiança e es
I imo. da nação. 

O SR. ELYSEU MARTINS-E do (strangeiro; 
porque uma lei desta é traduzida e pulJlicada 
em todos os paizes, com os quaes mantemos 
relações. . 

O SR. MANOEL VWTORINO - Mas se o Se
nado não votar o orçamento, o que será para 
o estrangeiro? 

O descredito absolnto e completo, o regi
men manifesto e pleno ela anarchia financeira 
da anarchia política, que, infelizmente, pre-
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pollderam perturbando todas as relações com
mél'oiaes civis e politicas. 
• .Absolutamente o' Senado não póde assumir 

a.. responsabili :ade deste estado de cousas, e o 
orador tem certe~a que a historia e as gera
ções futuras hão de fazer justiça. Quanto ao 
SenadO', o que deve fazer, é empregar todo o 
empenho para dar a este governo a demon
stração do se11 apoiO' e do seu civismo. 

O Senado está com este sacrificio da sua 
responsabilidade, com este sacrificio do seu 
direito de critica, dando o exemplo mais pa
triotico que póde dar. (Muito bem.) 
, As disposições inseridas no orçamento po
dem ter seus defeitos; mas é preferivel que 
elIas permaneçam a que o Senado despeje ou 
tire do Poder Executivo este freio cOf.lstitu

nada vale, exprime uma aspiração ideial para 
que os orçamentos neste paiz entrem na sua 
realidade constitucional e benefica e que a 
verdade destas leis não seja o ludibrio, o es
carneo dos poderes publicos que devem obser
var nellas não a vontade do Senado, mas a 
vontade do povo. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. João Neiva "folta de novo 
á tribuna e, depois de algumas considerações 
com referenda ao discurso que acaba de pro
nunciar o seu nobre collega, senador pela 
Bahia, I ede ao Sr. presidente que consulte 
o Senado si consente na retirada de sua 
emenda. 

Consultado, o Senado consente na retirada. 

cional e legal que deve dirigil-o na adminis- O Sr. Rodrigues Alves - Não 
tração dos dinheiros publicos. venho discutir o orçamento da receita; peço 
_,.si o Senado lhe confiar a dictadura finan- entretanto licença ao Senado para occupar a 
ceira, plena e completa, então elle terá o di- sua attenção com ligeiras considerações que 
reito de firmar-se sobre as ruínas de todos me são suggeridas pela leitura que acabo de 
os outros poderes, (apoiados) destacando-se fazer de um discurso pronunciado na Camara 
ou sobrelevàndo-se como a unica entidade dos Srs. Deputados por um illustrado repro
possivel, capaz de assoberbar as difficulrlades sentante da Parahyba. 
e perigos da situação, e recommendar-se á Como o assumpto prende-se ao orçamento 
estIma da nação. da receita, sujeito ao exame do Senado, me 

Este sacrificio do Senado, esta abdicação de parece que não sou imprudente ou que 
suas funcções, o crador não aconselhará aos não venho fazer observações impertinentes, 
honrados collegas. occupando a sua attenção com o assumpto de 

Pelo absurdo na. annnllação dos flOSSOS de- que vou tratar. 
veres,diz o orar1 0r, confiar a dictadura plena O honrado representante da Parahyba, 
ao Poder Executivo, é uma inepcia, é uma colleccionando uma serie de factos tendentes 
medida rle tal modo impatriotica, que, a op- a mostrar o que eIle chama a seriedade com 
posição a mais acirrada não querei á dar ao que teem sido adminbtrados os dinheiros 
poder omnipotente, como elIe ficaria. publicos, incluiu dous pontos que se referem 

Nestas condições, não aconselha ao Senado á minha administração como ministro da 
que rejeite o paragrapho que o nobre senador fazenda, o que me obriga a trazer ao S"nado 
que o precedeu acaba de sustentar, porque a explicação da minha conducta a semelhante 
nenhum governo terá a c1'ragem, ainda re- respeito. 
pete, de supprimir empregos; não suppri- Disse o honrado deputado pela Parahyba, 
mirá, porque nUnca vi governo que tivesse que entre os factos característicos da serieda
até hoje o proposito de fazer seria e completa de com que teem sido administrados os di
economia. Antes o tivesse nheiros publicos, figura em 3D logar «a C:)ll-

E, desde que não tem este proposito, não se i cessão feita ao Banco Emissor da Bahia, 
aproveitará de lima occasião,-em que, entre para substituír por apolices o SElU lastro em 
as armas para vencer, é preciso a corrupção ouro, ficando o banco com as regalias confe
e o patronato. ridas aos demais que teem lastro nesta ultima 

É' por isso que o arador acredita que o go' especie ». 
verne não dispensará esses recursos nos mo- Isto não é um escandalo como se afigurou 
mentos difficeis que o paiz atravessa. ao nobre deputado. 

ElIes hão de ficar ahi nos grandes arsenaes Ao contrario me pareceu que foi esse sHviço 
onde, tio dominio da opfJosiçiíO, no dominio da feito pela administração publica ao credite do 
situação actual, tem-se a portado o civismo do paiz. 
cidadão, e t.em-se levado os negocios publi- O pensamento do então ministro da fazenda, 
cos á situação deploravel""""fllllio.todos lamen- que consta do seu relatorio, era reduzir 
tam. quanto possivel o meio circulallte. 

Mas si não ha forças para conjurar tudo O Bànco Emissor da Bahia, sabe-o o Senado, 
isto mesmo com a discussão da tribuna.. o tinha o direito de emittir a quantia de 
honrado senador pela Parahyba quiz empre- 20.000:000$ sendo 10.000:000$ com garantia 
gál' o $éU protesto. de 50 'lo em ouro e 10.000:000$ com garantia 

!i6 __ de todO!! e$ell desastres tl texto de igual em apolices. 
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Havia emittido 5.500:000$ cbm garantia em cos representaram ao .governo que eram pre· 
apolices e 4.000:000$ com lastro €IIi ouro: cisas providendas, e se dizia..que a unica. que 

Não podendo comph-tar a sua emissão em daria resultado no momento era o .e:J:61'cicio 
vista do preço alto do metal e çlesejando uni· da faculdade conferida pela lei de 29 <le maio 
íbrmiE.ar a sua circulação, requereu ao go· de 1875, r· stabclecida pela de 18 dejuiho.de 
verno que o lastro de ouro fosse substituido 1885, isto é, emprestimos aos bancos atécR 
por lastro de apolicAs, desistindo de continuar quantia de 25.0, 0:000$000. 
a emittir com aquella garantia. O Banco da Republica necessitava de anu:i. 

O governo annuiu ao pedido do Banco Emis- lio, não tinha nem apolices, nem bilhetes4lo 
sor da Bahia com a clausula de ficar extincto Thesouro paraotl'erecer em garantia fio.em· 
todo seu di)'eito a novas emissões, de sorte que pl'estimo, que lhe podesse ser feito. 
o Banco Emissor perreu o direito de emittir O ministro da fazenda de então, que sabia 
500: 000$ que aincla lá restavam para emittir que o Banco da Republica tinha, ga,rantindo 
com base de apoIices, uma vez rf'alisada a certa di vida ao ThesoUl o de ~ 310:000, mais 
conversão dos lastros e desistiu completa- ou menos a(.!olic,·s da divida publica, não de
mente do seu direito de emittir sobre a b'tse ~ejando iniciar aquelles emprestimoB sem a 
do ouro, vindo a União a ficar garantida con- garantia de apolices, muito embora tivesse o 
tra a pOSSibilidade de uma emissão superior a governo deliberado, em vista das difficulda· 
1O.01O:000$IJOO. des da pr"ça, receber a garantia de outros 

Ainda ha uma consideração que convém titulos, aeceitou o alvitre que lhe foi s:u.gge· 
relembrar ao Senado. E' que a substituição rido de substituir aquella garantia pÜil' oum 
do lastro de' ouro foi feita por apolices ouro e de titulos, que otl'erecessem segurança oom· 
apolices papel, aecrescendo a circumstancia pleta ao Thesouro. 
já eonhecidado Senado que o OUI'O da conver· Comprehende o Senado a situação em que 
são foi todo adquirido pelo governo em con· se achava o ministro da fazenda naquella. 
dições vantajosas no momento, para o The· época. 
souro. O governo tinha resolvido fa1.er empresü· 

Uma operação desta ordem que se caracte· mos aos bancos com garantia de titulos de 
risa, pela justiça com que foi praticada, que qualquer n;~tureza que otl'erecessema devida 
trouxe vantagens para a circulação, que imo segurança, ou o ministro da fazenda havia de 
portou em beneficio aos cotres publicos. não fazer adiantamentos 810 Banoo da Republica 
póde ser incluida em um rosario de accusa- com garantia dos titulos que este lhe otl'ere· 
çôel:1 ao governo sobre o modo porque tem cesse, perturbando-se ainda mais a circulat.-ão; 
gerido os dinheiros da nação. (Apoiados.) ou havia de annuir ao álvitre que lhe era 

O SR. MANOEL VICTORINO-Foi um procedi- lembrado, substituindo por outra equivalente 
mento patriotico. a garantia que já. existia no Thesouro. . 

Acceitei o alvitre, annuindo a que se sub· 
O SR. RODRIGUES ALVES-O segundo ponto stituisse a garantia que existia. no thesouro 

que carece de explicação de minha parte é o por outra que otl'erecesse igual segurança, e 
que ~e contém no 4" item apresentado pelú affirmõ ao Senado que os titulos que entrara.m 
honrado representante da Parahyba. Diz para o thesouro garantiam tão perfeitamente a 
elle (lê) : divida do ballco para com o mesmo thesouro, 

«A substituic:ão feita no Thesouro de uma como as apolices que lá existiam em caução. 
caução '1e apolices da, divida publica na im- Foram admittidas p>lo Thesouro acções da 
portancia de 4 000:000$ por acções da compa- Companhia Sorocabana, titulos muito bem 
nhia Sorocabana na importancia, ele 750:(')00$ reputados então e que ainda o são hoje, como 
apena.s, facto denunciado e commentado seve- outros titulos dos melhores da carteira da· 
ramente pela imprensa do paiz.» quelle banco, examinados por um dos di· 

Comprehende o Sena-1o que o ministro, que rectores rlo Thesouro que foi encarregado de 
retira urna caução rle 4:000:000$ de apoli.ces ir ao mesmo estabelecimento examinar a sua. 
presta,1a por um rlevedor do estado e a sub- qualidade e valor. 
stitue por outra de 750:000$ em títulos ele A operação se fez por tanto com o maior 
uma companhia particular, commette um criterio,acautelando·se devidamente os inter
attentado, senão um crime, rl.igno da mais esses do Thesouro. 
severa punição. '. O Bancio da Republica era depositario dos 

Parece·me que o honrado representante da saldo; do Thesouro e estava. no pensamento 
Parahyba qujz referir··se a u~peração do governo rodeaI-o da confiança neces~aria 
feita pelo ministro da fazenda jfII'/fntão com para poder vPncer as difficuldades da praça. 
o Banco da Republica do Brazil. O facto deu- Tinha o banco uma divida de curto 
se pela seguinte fórma. prazo e penso que já vencida, garantida por 

A praça clamava por dinheiro; a pressão mo- apolices e sobre cuja solução se provid.en
netaria chegava ao seu periodo agudo. Os bano ,ciava. Em vez de emprestar nos termos da 
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si de 1875 com garantia de titulas a quan· 
,ia que reclamava para acudir ás urgencias 
la praça, o governo substituiu aquella cau· 
;ão por titulos de valor equivalente, perfei· 
Gamente garantidos e fez o emprestimo recla· 
mado c"m garantia das apolices. Si não 
acceítasse o ai vitre,teria o governo de fazer o 
emprestimo com cauç:io daquelles titulos, o 
que poderia ser motivo para novas pertur· 
bações. 

Não é exa~to, como se disse, que uma 
caução de 4.000:000$ p.ro apolices foi substi· 
tuida por outra de 750:000$ de titulos de 
uma cumpanhia particular. 

A caução de apolices. creio que em impor
tancia maior de 4.000:000$, foi substituída 
por outra equivalente, depois de bem exami
nados por um director' do Thesouro a cotação 
e valor real dos titulos. 

Houve, pois, o maior escrupulo.em garan
_ tir-se os interesses .do Thesouro, acudindo-se 

ao mesmo tempo aos lecIamos do banco, não 
havendo o que extranhar na operação. 

Devo declarar ao Senado que ainda quando 
a garantia se tornasse insufflciente pela de
precíat;ão de valor dos titulos o presidente do 
Banco da Repu blica , que era um cavalheiro 
honesto, de grande responsabilidade social, 
havia tomado o compromisso de reforçar a 
garantia todas as vezes que o ministro recla
masse este retorço, ou nova segurança, de 
sorte que o Thesouro ficou completamente se· 
gurQ na opel'ação feita. 

V. Ex. comprehende, Sr. presidente, que 
eu devera tl'azer estas explicações ao Senado. 
Eu que sempre entendi que se devia ter a 
maior cautella no dispendio dos dinheiros pu
blicos e que tinha como fóra de to r1 a a du
vida que a economia era a base de toda a 
nossa reorganisação financeira, não poderia 
concorrer para o abalo de nosso credito, con

·sentindo na substituição de uma caução em 
'apolices por uma caução em titulos sem ga
rantias efflc8zes. 

Devia estas observações ao Senado. Creio 
que o honrado representante da Parahyba 
deixou-se influenciar muito pelo seu espírito 
de hostilidade ao governo, mesmo por que 
vejo que na deducção dos diversos factos que 
elIe apontou como indicativos da facilidade 
.com que são geridos os dinheiros publicos 
concluiu o seu catalogo dizendo que no 
presente exercício foram abertos creditos ex
traordinarios na impol'tancia~ cerca de 
180.UlJO:\J00$. Parece que houve e-'lO nes~a 
a.pl'eciação do nos~u honrado collega. 

E' este um dos ultimos pontos do seu li
bello (lê:) 

« Mais de 178.000:000$ de medicos extra
ordinarios abertos no corrente exercicio até 
estad~.» 

Não pôde fl~r exacta esta asserção; ha 
com certeza confusuo por parte dp illustl'e 
deputado da Parahyba. Sinto não ter tempo 
e opportunidade para demonstrar o erro de 
apreciação em que labora aquelle represen
tante. 

Não posso respon(ler aos demais topicos do 
discur~o do honrado senador, porque seria 
sahir do plano a que desejo obedecer de não 
discutir materia que não tenha relação com o 
orçamento da receita. 

Com relação ao orçamento em discussão 
devo dizer que acompanho nas suas re· 
flexões o honrado senador pela Bahia; o Se· 
nar1 0 esta fazendo o maior sacrifio, votando 
orçamentos mal feito~, como este, que está 
sen"o submettido ao seu criterio. Alem de 
outros defeitos, temeste orçamento disposições 
que não poderiam pela sua impropriedade 
ser adoptadas pelo Senado; entretanto é 
preciso dar leis de meios ao Poder Executivo, 
salvar o paiz dos perigos de uma dictadura e 
evitar per'ante o estrangeiro sobretudo, o 
desar do Congresso encerrar-se sem votar 
leis tão necessarias. 

Nos paizes cultos e (le boa educação finan
ceira não se pôde fazer maior accllsação a um 
governo do que afflrmar que está dispondo 
dos dinheiros pulJlicos seni leis que a isso o 
autorisem, E' deste perigo que devemos 
livrar o governo: e por isso o Senado está 
deixandQpassar sem discussão taes orçamen
tos, votando-os sem émendal-os. (Apoiados; 
muito bem, muito bem) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Seguem-se em discussão, a qual encerra-se 
S0m debate, os arts. 2° a 7° e ultimo da pro· 
posição. 

Votam-se (J são successivamente approva
dos os artigos da proposição e esta, sendo 
adoptada, passa para 3" discussão. 

O SR. DmllNGOS VICENTE (p,;la ordem) re
quer e o Senado concede (Uspensa de inter
sticio para a 3" discussão da proposição. 

Segue-se em discU8São unica, e é ~em de
bate unanimemente rejeitada, a emenda do 
Senado, substitutiva do art. 8° da proposi
ção da Camara dos Deputados, que approva 
com modificações o decreto n. 1167 de 17 de 
dEzem bro de 1892, rejeitada pela mesma 
Cumara. 

Estando d<ilfinitivamente appl'ovada t" pro
posição, vae á commissão fl.e redacção para 
redigir a respectiva resolução. 

Segue-se em 3·' disctls8âo e é SQm debate 
approvacta, e, sendo adoptada, vae á sancção 
prEsidencial, a proposição da Camara dos De
putados, n. 96, de 1893, lI.utol'isando o go
verno a abrir no cerrente exercicio creditos 
supplementares; de 200;000$, á verba- Apo-
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sentados; de 500:000$. á verba - Ajudas de 
custo, e ~e 25:000$, á verbct- Despezas 
eventuaes. 

Segue· se em 3' discussão e é sem debate 
ILpprovada e, sendo adoptada, vae á sancção 
presidencial, a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 99, de 1893, autorisando o go
verno a alterar o traçado da Estrada de Ferro 
Cen traI Alagoana . 

Segue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissão de marinha e guerra, e é sem de
bate approvada em escrutínio secreto por 30 
votos contra ti e, sendo adoptada, passa para 
3' discussão, a proposição da Camara dos De
putados, n. 91, de 1893, aut'risando o gover
no a conceder um anno de licença, com orde
nado, ao Dl'. Joaquim de Almeida Faria So
brinho, auditor de guerra do 5° districto mi
litar. 

o SR. SANTOS ANDRADE (pela ordem) requer 
e o Senado approva dispensa de intersticio 
para a 3" discussão da proposição. 

Segue-se em 3" discussão, e é sem debate 
appl'ovada em escrutinio secreto por 34 votos 
contra 5 e, sendo adaptada, vae á sancção 
presidencial, a proposição da Camara dos D;
putados, n. 93, de 1893, autorisando o gover
no a conceder um anno de licença, com orde- O Sr. Presidente declara que está 
nado, ao bacharel João Francisco Poggi de Fi- esgotada a ordem do dia, e que vão ser lidos 
gueiredo, juiz seccional do Amazonas. os pareceres que se acham sobre a mesa .. 

O Sr. 3° secretario lê e ficam sobre a mesa para serem discutidos na sessão seguin.te, 
depois de impressos no Dico'io do Congres80 os seguintes 

PARECERES 

N. 265-1893 

Redacçlio da )'esoluçao que fixa a despe:;a geral da Republica dos Estados Unidos do 
B1'a~il, para o exercicio de 1894. 

O Congresso NacionJ.l decreta: 

DESPEZ.\. GERAL 

Art. 1. o A despeza geral da Republica uos Estados Unidos do Brazil, para o exercicio 
de 1894, é fixaua na qmntía de 250.454:889$482, a qual será distribuiua pelos respectivos 
ministerio,;, na fôrma es~ecificada nos artigos seguintes: 

Art. 2.° O Presidente da Republica é autorisado a despsnder, pela Repartição do 
Ministerio da. Justiça () Negocios Interiores, com os serviços designados !las s0guintes ru-
beicas, a quantLl de ............. ,..................................... 14.473:832$660 

A sabel' : 

I. Subsi(lio do Pr8~idente da Republica ..............•........... , .... . 
2. Dito dI) Vice-Presillente da Repuulica ... , ..... '" .. , ............... . 
3. De,paza com o palllcio da Pret;idencia d<1 RelJUblica ................. . 
4. ~ubt;Íllio dos Senadores ............................................ . 
5. Secretaria do Senado ......•. " ........ , ......•............ " ' .... . 
6. Subsidio dos Deputados ........................................... . 

7. Secretal'ia da Camara-Inclusive a consignação de I: 200$ para alug-uel 
da Casa para o porteiro da Secretaria ....... " ................ ~ .. . 

8. Ajuda do custo aos me~do Congresso Nacional ................. . 
9. ::>et;ret"I'Ú, de E"tudo ~)Pl'illlida 11 eoDtiÍg'nuçào de ~5:000$ para 

eu~teio L10 serviço de e:statbticlt da instrueção prilllaria e LJorlilul e 
incluidH no material a cons.gnação de 2:000$ paI'it publicaçào do 
rdatorio apl'e:;élltado aI) Governo lJelo lente da FlIculda;te do Recife, 
DI'. JoaquIm de Albuquerque Barros GUlluuràes, "oure identificação 
d" cl'imiuosos .................................................. . 

10. J ll~ tiça Federal. ................................................. . 
11. J m;tiç'<i do DI:;tricto FeueÍ'al - Para metade da despeza, art. 4' da lei 

n. 26, que continua em vigor .•.•...... , .•..•.... ,." ....•.... , .. 

120:000$000 
36:000$000 
50:UOlJ$000 

567:000$000 
23~:30U$000 

1.845:UOO$000 

302:200$000 
90:000$UOO 

4::'8:090$OOJ 
654: 524$UOO 

262;Od8$OOO 
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12. Ajuda de custo a magistrados ..................................... . 
13. Policia das Distl'icto Federal - Para metade das despezas, nos termos 

da lei n. 76, de 16 de ugosto de 1892. Supprimida a gratificação de 
3:600$ de auxiliar militar, que perceberá as vantagens da patente 
que tiver na Brigada Policial, nos termos do regulamento annexo ao 
decreto n. I HJO, de 6 de dezembro de 189? Deduzida do total do cãl
culo feito para as despezas do serviço a importancia de 1.332:334$430 
nas consignações para o pessoal e material da Brigada Policial, pro
veniente da elevação do numero ele ofilciaes e praças da mesma bri
gada além do quadro determinado na citada lei n. 76, da creação de 
uma contadoria e de gratificações para residencia dos membros da 
contadoria .............. " ....•.... " ......... , ., ....•.......... 

14. Casa de Correcção ....••....•.... ' ...... ; ., ..•.................... , 
15. Guarda Nacional- Inclusive a gratiticação a empregados da seére

taria que forem occupados nesse serviço fóra dáS horas do expediente 
16. Junta Commercial da Capital Federal. ............................ .. 
17. Archivo Publico -- Elevada de 23:600$ a consignação pedida para o 

pessoal, si fôr o serviço legalmente reformado ....•............... 
18. Assistencia de alienados - ~upprimidas as consignações de 1:800$ 

para um auxiliar do secreturio e de 1.600$ para vencimentos do aju
dante de administrador do Hospicio Nacional; e deduzidas as impor
taneias: de 2:000$, da consignação para mestre de officinas; de 
52:000$ da dita p Ira alimentação; de 2:000$ da dita para medica
mentos ; de 9: 000$ da dita para fazendas e ClllÇ Idos; de 3: 000$ da 
dita para ílluminação; de 3:000$, da dita par'a eventuaes; de 1:000$ 
da dita para material, para lavagem .1e roupas, etc.; de 3:000$ da 
dita para combustivel; de 800$ da dita para vencimentos do phar-
maceutico das colonias .•............ '" ........•............... 

19. Serviço sanibrio maritimo - Incluida a importancia de 38:900$ para 
augmento dos vencimentos do pessoal, si for legalmente autorbado ; 
deduzidas as importanCÍas de 6:000$, de consignação para combustivel 
para as lanchas; de 5: 000$ da dita para a estopa, azeite, gra. 
xa, etc. ; de 4: 000$ da dita, objectos de expediente, desinfectan
tes, etc., para a Inspectoria de Saude do Porto dos estados do Pará, 
Pernamburo, Bahia, e S. Paulo; de 2:000$ da mesma consignação 
para os estados do Maranhão e Rio Grande do Sul; de 720$ da dita 
para os estados do Ceará, Paraná e Santa Catharina; de 3:500$ da 
dita para os estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Alagõas, Sergipe, e Espirito Santo; e suppprimida a con
signação de 30: 000$ para o aluguel de lanchas; e deduzidas mais as 
imporlancias: de 5:000$ da consignação para chefe da turma, 
guardas e serventes no lazareto da Ilha Grande e de I :080$ da :::on
signação para enfermeiros no Hospital de Santa Isabel por não se 
justificar o augmento ...• ó •••••••••• ; •••• ; ., ., •••••••••••••••••• 

20. Instituto Sanitario Federal, comprehendendo o Laboratorio Bacte-

21. 

riologico: 

Pessoal ....................................... ' 
Material ......•............•.................• 
Hospitaes de isolamento ..................... .. 

105:400$000 
32:000$000 

100$000$000 
~ 

Faculdade de Direito de S. Paula "- Incluida a importancia de 7:200$ 
para equiparação dos venci.mentos dos professores do curso annexo 
aos do superior-Snpprimidas as consignações de I :200$ para grati
ficação do director do curso annexo; de 1:200$ para gratificação do 
sub-secretario como secretario do curso annexo ; de 8 :000$ pára 
viagem scientifica de membros do corpo docente; e deduzidas as 
importanciasle 900$ da consignação para serventes; de 1: 000$ da 
dita para impressões e encadernações; de I :000$ da dita para 
papel, livros, etc.; de 2:000$ da dita para acquisição e encader
nação de livros para a bibliotheca; e de 1 :000$ da dita para des-
pezas ,extraord:iJ;l_tu'ias .•.•.•....•.•••.••••..•••..••...••.•...••.. 

2(}: 000f000' 

2.168: 111$2M 
154:69~$400 

5O:oaO~OOO 
32:728$000 

60:080$000 

593: 525$000 

519: 180$000 

237:400$000 

303:500$000 
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22. Faculdade de Direito do Recife - 1lncluidas as consignações de 1:200$' 

para gratilieaçio ao lente de medicina legal por dirigir um labora
torio nos termos do decr(rlto n. 1159, de 3 de dezembro de 1892, e de 
7:200$ para equiparação dos vencimentos dos professores do curso 
annexo aos do superior - Supprimidas as consignações de 1 :200$ 
para gratificação do director pela dil'ecção do curso annexo; ~e 
I :200$ para gratificação do sub-secretario por servir de secretarlO 
do mesmo curso; de 10:000$ para acquísição de apparelhos para as 
aulas de sciencia do rererido curso;, de 8:000$ para viagem sciellti
fica - D"duzidas as importancias: de 4:625$ da consignação para 
serventes; de I :000$ da dit'L p~ra papel, livros, etc.; de 4:500$ da 
dita para aequisição e encadernação de linos para a bibliotheca; e 
dtl 2:0U$ da dita para despezas divI,H'sas e extraordinarias ..••...... 

23. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro - Incluida a quantia de 
16:800$ para quatro sUbStit'ltos nos termos da lei n. I3S, de 21 de 
junho do corrente anno, e deduzidas as importancias de 2:000$ da 
consigação para acquisição de livros e assignatura de jornaes .•.... 

24. Faculdade de Medina da B"hia -.Incluida a quantia de 16:800$. para 
pagamento a lentes substitutos, nos termos da lei n. 138, dtl 2} de 
junho do corrente anno - Deduzidas as importancias : de 2:000$ da 
consignação para publicação da revista dos cursos, e de 7:000$ da 
dita para acquisição de instrumentos - Augmentada a verba com a 
consignação de 30:0,10$ para grl1tificação á Santa Casa da Miseri
tordia da Bahia por pre~tar os seus hospitaes e o material necessariQ 
para as aulas de clinica .............. , ......................... . 

25. Escola. Polytechnica - Incluida a quantia de 60:000$ para a reforma. 
de material scientifico, ou não, observatorio astronomico, topographia 
geodesia, elevada a 24:000$ a consignação para custeio dos labora
torios; supprimida a de 1:200$, para gratificação ao preparador da 
chimica industrial; e deduzidas as seguintes quan:tias: de 3:000$ na 
consignação para gratificar ao director e pessoal qooonte em traba
lhos de exercicios praticos; de 1:000$ na de expediente de secre
taria, bibliotheca, aulas, etc., de 4:000$ na de transporte do pessoal 
escolar e alumnos em trabalho, etc.; e a de I :500$ na de despezas 
extrnorrlinarias e eventuaes ...........•.....•.....••....•....•.• 

Est~ consignação só terà Tigor no exercioio desta lei. 
26. Escola de Minas de Ouro Preto .............•.............•...••.• 
27 •. Pedagogium ......•...... _ .......•.................•.........••.. 
28. Gymnasio Nacional: Internato 323:720$; Externato 192:320$000 .... 
29. Escola Nacional de Bellas Artes ....... : .•......................•••. 
30. Instituto Nacional de l\lusica - Deduzida a importancia de 3:600$ na 

consignação para professor, correspondente aos vencimentos de 
mais um professor de harmonia, por não haver sido autorisada a 
creação desse logar ..•........•..... , .......... " .•....... '" ..• 

31. Instituto Benjamin Constant - Supprimida a consignação aos profes-

~~5~~~~ .~.n.t~.~ .~~~~ .~~ !? ~~~~.s. ~~. ~~~,. ~~. ~~~~~t~.~~i~. ~~ 
32. Instituto dos Surdos-Mudos ....................................... . 
33. Bibliotheca Nacional - Supprimida a consignação de 2:400$ para 

aluguel de casa p:l.ra o director ................•.. ; .........•.... 
34. Mu~eu Nacional - Supprimida a consignação de 18:600$ para venci

mento de quatro sllb-directores, logares que não estando ora preen
chidos ficam extincto:i por dispensaveis ...................•......• 

35. Pensões e commissões em Juizes estrangeiros ................. , .... . 
86. Serventuarios do culto catholico a que se refere o decreto n. 119 A, 

de 1890 ..•.. , ...•...•..•.•••..•.•.....•.......•....•....••..•• 
37. Instituições subsidiadas pela União - Elevarias as seguintes consigna

ções: a 100:000$ a do Lyceu de Artes e Oficios do Rio de Janeiro; 
a 10:000$ a do Lyceu de Artes e Officios da Bahia; a 10:000$ a do 
Lyceu de Artes Mecanicas e Liberaes de Pernambuco; a 5:000$ as 
destinadas ao Instituto Archfilologico e Geographico de Pernambuco 
e publicações de trabalhos historicos feitas pelo mesmo instituto; a 

'S8110\1l0 ~2 - v. IV 

305:700$000 

628:912$000 

631:700$000 

556:871$000 

184:800$OoiJ 
54:600$000 

516:040$000 
156:52WliOOO 

128:000$000 

154:976$000 
84:625$000 

143:300$000 

162: 120$000 
31;000$000 

319:000$000 
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38. 

39. 

42. 
43. 
44. 

ÀNNAES DO SENADO 

12:000$, somente no exerci cio desta lei, a subvenção ao Instituto 
Bacterfologico, por não ter sido incluida no orçamento vigente a 
subvenção de 6:000$ f]lle pOI' lei lhe é cUllsignada; a 9:000$ a subvon
ção ao Instituto Hlstorico e Geograpllico, deven!lo a su:, admiubtr<tção 
crear uma commi::;são central encarregada d" organizou' e publicar 
a bibliographia nacional das sciencias geographicas, e incluidas as 
consignações seguintes: 5:0(1)$ ~ara o Asylo Isabel, da Capital 
Federal; 5:000$ para o Asylu da Velhice Desamparada e 20:000$ 
para subvenção ao Lyceu dn Capital de Goyaz ................... . 

SOCC01'ros publicos ......•...•.....•.•................•............ 
Catech f3se (suppri ma-se). 

Obras - Sendo; para o pessoal, 24: 000$: para a conservação e reparo 
de edificios, proprios nadonaes ou pl'ticulares ao serviço do minis
terio, inclusive cs concertos no eJificio da Escola Polytec!Jnica. 
250:000$; pal'a continuação das obrasda Mlltflruidade, 50:000$; par'a 
continuução das obras da F:>culdade d8 Medicina da Bahia, :iO:OOO$; 
para auxiliar, dur'lnte o exercicio desta lei, á Misericordia da Bahi<t 
na construcção da Maternidade, que servirá ao ensino da clinica 
obstetrica e gynec:>logica da faclll\lade, 20: 000$; para iniciar-se a 
construcção do edilicio para a Escola de Minas, 100: 00$; e para o 
-proseguimento das obras da Faculdade de Direito 1I0 Recifô, 
50: 000$(100 ...•.•.....•..•...••.........•...•..••..••.....•...•. 

Corpo de Bombeiros (Para reformadós) ............................ . 
Eventuaes .•..•.......•......................•..•.•.•........•.. 
Magistrados em disponibilidude ....•....... " ..•. " .......•.....•.. 

227:700$000 
200:000$OOG 

524:000$000 
18:000:1;000 

100 : 000$00 O 
589:600$000 

§ l. o E' permanente u disposição do n. I do al't. 4° da lei 11. 26. de 30 de dezembro de 
1891, relativa a despeza com a jUStiÇil e policia do Districto Fed!:lral. 

§ 2. o O gO~'erno dara a Secçã,o Geral de Contabilidade organisação igual á deIS demais 
directorias deste ministerio, com duas secções, sem augmento de despeza, aproveitando em 
qualquer das directorias, conf\)rme as convenieucias do serviço, os dous directores de secção 
addidos, segundo a especialidade de cada um. 

§ 3. o As primeiras vagas que occorrerem na Secretnria da .Justiça e Negocios Interiores 
serão preenchidas pelo,; empregarios addidos da respectiva categoria, não se podendo fazer 
nomeação ou promoção paru a dita categoria emquanto não for esgotada a lista de arldirlos. 

§ 4.° E' o governo auturisado; 
I A reorganizar o s~rviço da Assisteucia Medico-Legal de Alienados, nos limites da 

verbl. votad .. no orçamento. . 
II A mandar -pagar.à lllesa administrativa. da Santa Casa da Misericordia da Bahia a 

quantia de 19:642$933, do aluguel de seu predio, que serviu de Forum lIaquelle estado. 
§ 5. o Fba convertido em internato o scgundo externato do Gymnasio Nacional, com 

todo o pessoal docente actualmente em exet'cicio e com o pessoal adnIlni:otrativo necessario. 
Art. 3. o O Presidente da Republicit é autodsado a despender pela Repf!.rtição do Mi

nisterio das Relações Exteriores, com os serviços de:3ignados nas seguintes rubricflS a 
quantia de............................................................ 1.815:992$000 

A saber: 

1. Secretaria de Eshdo, moeda do pu iz ...........••.•........• " • '., ... 
2. Legaç"es e con~u!ados, aocambio de 27 d. por 1$, inclusive 66:000$ 

para a legl.ção lê cO!lslllarlos na China .•....•...... ' ., ." ., ., .. , .• 
3. Empl'egau.\Js em di~fJOllibilld~l\le, moerl<t do çai?: .... , •.........•...... 
4. Ajudas de custo, ao camlJio de 27 d. por l$llOO ...... '., .' .. ' ....... . 
5. Extraordinari.is no exterior, ao cambio de 27 d. por 1$000 ........... . 
6. ExtraordinaI'ias no intel'ior, moeda do paiz ....•.....• ". " ...•.. " .• 
7. Commissão de limites, ao callJbio de 27 d. por 1$; sendo 120:0CO$ des

tinados á com missão de limites com a Guyana Franc\3za .•••.••.•.•. 

190:692$000 

1.115: 30()$OOO 
, 6ú:úOIJ$UOO 

\)0: 00. '$' 100 
(jO:OOO~OOO 
10:000$000 

290:000$000 



SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 18U3 331 

Art. 4.° O Presirlente d'l RepnlJlicn e ,1utorisado a despender pela Répartição do Mi
o isterio dos Negocios da Marin tla, com os serviç'os designados nas seguintes rubricas a 
quau.tia de............................................ ......... ....... 17.846:199$915 

A saber: 
I. Secretaria de Estado ........................................•...•.. 
2. Conselho Navéil, inclusive I :8668666 par" pngamento de um terço de 

vencimentos 110 membr'o efl'edivo civil, pOl' ser tambem :;ecretario, 
nos termos da lei de orçamen to (le 1892 e de accórdo com a obser
vação 2a da tab,dla de vcncime::tos que acompanha o decreto n. 2208 
de 22 de julho de 1858 ........... ' ............................. " 

3. Quartel General ...........•....•.•.. ' .. ' ...• '" ....• , ... ' .•....... 
4. Conselho SU~l'emo ................ , ...........•.•..•..•.•.•....•.• 
5. Contadoria ............................••.......•.....•• · ......• , .• 
6. Commis,ariadú Gorai ...•.......•............•.....•.•.•.•...•.•... 
7. Auditoria .......... ~ ..• " ., •... , .... , .•. , .. , .....• , .... ' ." •...... 
8. Corro da Armada e classes annexas ...•...•....••...•.....•...•..•• 
9. Batalhão Naval, inclusive 43:744$ para cumprimento da lei de fixação 

(le forças, que elevou a 600 o numero do praças de pret e 58:664$874 
pam Lr'dnmento das llIesmaS praças .................•............ 

10. Corpo de Marinheiros Navaes, inclusive 480$ para gratificação da 
sargento ajudante ............................................. .. 

11. Companhia de Invalidos ..•......•.....•.....•..•....•..•.....•..•. 
12. Arsenaes elevada a verba de mais 10:500$ para a Escola de Nautica 

do Pará o deduzidos 348:000$ da somma destinada ao pagamento 
do pessoal artístico extranumerul'io e oxtraordinario ......•••.•...• 

13. CapitanÍ;>s de Portos. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14. Melhoramentos, cOllservaç'[o e basilumento de portos ....... , .. , ..•.• 
15. Força Naval ..................................................... . 
16. Hospibes: d,'duzidos 32: 240$ destinados ao pagamento de medicos civis 

e 5: 47fi$l; ao de 10 scnentes no llOSpitul da capital ...•..•.....•.... 
17. Rep:lrtição tia Carta M;{l'itima ... o ................................ .. 

18. EscohL Navul .. , .....•.... ' ........ " ..... , .' ... ". " .......... " . 
19. Reform' dos .....................•...............•.•..•.•....••.•. 
20. Obras: senl.1o 20:000$ pura um phal'olete na Ponta do Mello ou onde 

for mais con venicnte a entrada do canal do Norte, no t.stado do Rio 
Grande do Norte ............. \ ....•...•...••.•.••......•.••.•••• 

21. Etapa .•...........•......•...••..••...........••.•..•. , .•......•.• 
22. Armamento ..................•...............•......•......•..•.• 
23. l\fulliÇ~3S de tJocca.~ .............................................. . 
24. MUlllçoes navae3 ........•....... , .... , . o •••••••••••••••••••••••••• 

25. I1htc:lrial de cOll~trucção llaval. .••. " .............................. . 
26. Combustivel .....................•.......................... : ••.. 
27. Fl·()tes, tratamento de pr,lças e enterros; sllprim:r!as :1S differençns 

(lo clmbio e commissões de slques, que continuarão pelo Ministerio 
da Fazenda, revogado por isso o avbo de 6 de março de 1893 ...•..• 

28. Eventua')s ... o ••••••••• " • " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 

40:266$666 
80:663$000 
36: 138$000 

158:350$000 
40:\180$000 
11 :350$000 

1 .640: 780$000 

270;685$625 

1.750:832$000 
66:591$500 

3.271: 17:1$000 
268:746$500 
50:000$000 

2.482:341$924 

277:643$600 
484: 2911$000 
243: 9:30$000 
651:323$100 

320:000$000 
365$;000 

100:000$000 
3.400:000$000 

700:000$000 
600:000$000 
500:000$000 

60:000$1)00 
200:000$0°0 

Paragrapho unico. Fica o Pode!' Executivo autorhado a ampliar a reforma da Escola 
Naval, no sentido de se annexar mais um curso de aspil'antes a commissario3 e dar melhor 
e mais completa distribllição ao onsino, sem augmento de despeza. 

Art. 5.° O Presidente ria Repnhlica é autorisado a despender pela Repartição do Minis
terio dos Nt)gocio,; dI Guerra, com os Eerviços tlesigll<Ldos nas seguint0s rubricas a quuntia 
do............................ ....... ................................. 29.959:815$357 

j\. saber: 
1. Secretaria de Esb,do e Repartições annexas ...•...•......... , •.•. ... \.. 
2. Conselho Supremo Militar de Justiça e Auditores; elevada a verb~ 

do pessoal a 42:958$. nos termos da lei !l. 149, de 18 de julho de 
189~ ..•..•....•..•...•••.....•...•••••..••.....•.••.• · ....•....• 

3. Contadoria Geral da Guerra ....•.........•..••....•••••....•.•...•. 

221 :948$000 

~26:268$000 
187:670$000 
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4. Directoria Geral de Obras Militares; supprimmidas as seguintes consi. 
gnações, na parte referente ao material: 

No Districto Federal: 
rransformação do antigo quartel do largo de Moura, etc. 
Obras da fortaleza Floriano Peixoto, etc ... '. ' ..... , .... 
Construcção de um sobrado no quartel do 2° regimentoila 

artilharia .....•....•...•..•.•..•........ , ...... , 
Substituições das varandas dos edificios do Asyl0 de In· 

validos .......•....•.......•......•.............. 
Calçamento da entrada e rua principal do Collegio Mi· 

litar ....•.........................••......•..•. 
Nivelamento e aterro do terreno do C'ollagio Militar .... 
Casa para o major fiscal do 1 ° bata lhão da infantaria, á 

rua Marcilio Dias, etc ........•...•.••..••..•.... 
Qbras de que necessitam os editlcios da fortaleza de 

S. João •..•....•.••.........................•... 
Prestação de auxilio ao Ministerio da Fazenda etc .•..... 

Pela reducção das seguintes consignações: 
Obras na Escola Pratica, etc., a ...................... . 
Rêparos no quart.el do 2° regimento de artilharia, a .... . 
Reparos e moditicações nos predios da fazenda de Santa 

Cruz, etc ,a .................................... . 
ConclusOes dos paiôes de polvora na ilha do Boqueirão, a. 
Augmento do quartel do 230 batalhão di) infantaria, a ... 
Construcção de dous armazens na linha de tiro da Escola 

Pratica, a •........•....•..•.................... 
Continuação das obras do editicio em construcção para a 

Escola Superior de Guerra, etc., a .............. . 
Continu~ção das obras de quartel typo de cavalla ria, na 

Quinta da Boa-Vista, a .......................... . 
Continuação das obras indispensaveis no quartel do 5° 

regimento de artilharia, a ...................... . 
Canallsação do agua do Realengo, a ....•....•.•........ 
Continu~ção das. obras no Hospital Central em S. j<'ran-

C1SCO Xavler, a ..............•................... 
Conservação e obras de reparos urgentes nos estabele-

cimento:> militares, 11 ........................... . 
Nos estados : 

Ama~onas 

Reparação de quarteis, fórtitl.caçõtlS, etc. Reduzida a 
verba, a ................... , ..............•..... 

Pará 

Reparos, limpeza e obras, etc. Reduzida, a .... " ......• 

Maranljão 

Obras sem proprios nacionaes. Reduzida, a. '" ..•.. ,. . 
Reparos no Hospital Militar. Reduzida, a ............. . 

Ceará 

Supprimidas as verbas : 
Obras na casa do commanrlante da fortalez't de Nossa 

Senhora df\ Assumpção, na fachad'l. do quartel, 
etc., 10:000$000. 

Obras na casa ;le residencia do commandante do 11° bata· 
lhilo de infantaria, 3:886$504. 

296 : 556.t 174 
12:556$568 

25:212$559 

15:529$761 

34:099$884 
118:956$640 

56:000$000 

25:019$-938 
200:000$000 

15:000$000 
15:000$000 

20:000$000 
45: OOOSIIOO 
15:000$000 

15:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

20:000$000 
20:000$ 00 

60:000$000 

50:000$000 

10:000$000 

5:000$000 

5:000$000 
15:000$000 
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Parahyba 

Reparos no quartel do 27° batalhão de infantaria. "Redu-
zida a verba, a ................•........• , .......• 

Pernambuco 

Melhoramentos do quartel, etc. Reduzida a verba, a ....• 
Idem, idem do 14° batalhão de infantaria. Reduzida, a. 

Alagôas 

Conclusão do quartel em cOllstrucção na capital. Redu-
zida, a ....•.................................... 

Desapropria<:ão de casas, etc. Supprimida a verba, 
2;000$000. 

Bahia 

OLras no quartel do 16° batalhão de infantaria, no forte 
de S. Marcollo, etc. Reduzida a verba, a ......•.•. 

Espírito Santo 

Supprimida a verba: 
Constru~ção de dous predios para arrecadação goraI, 

etc. etc., 28:477$000. 

llfinas' Geraes 

Supprimida a verba: 
Projectos de accommodações do hospital e pharmacia mi

litar, 92:523$901. 

S. Paulo 

Reparos do predio da invernada. do lO· regimento de ca
vallaria, 32:000$. Supprimida a verba. 

Calçamento a parallelipipeLlos, etc., 23:582$937. Suppri
mida a verba. 

Obeas imprevistas em estabelecimentos militares, 2:000$. 
Elevada a verba :l, 5:000$000. 

Paraná 

SUPPl'imidas as verbas: 
Alargamento do predio que serve de quartel, etc., 

21 : 104$301. 
Collocação de seis para-raios, etc., 5:664$750. 
Modillcação das antigas baias, etc., 2:824$835. 

Santa Catharina 

Supprimida a verba: 
Recotlstrucção do quartel, etc., 50:000$000. 

5:000$000 

8:000$000 
4:000$000 

20:000$000 

. 25: 000$000 
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______ • _____ 0 __ - .0 _o ... _ .. __ ._0._0.0·. 

Rio Gmndc rio Sul 

Repares no <'jllilrt81 do :i" regimcnto de c:'.V,tlI11l'ÍlI. [1,cdu-
zi,ln, a. veJ'u:l, a ................•..•..... 

Idem () mOllillc:lÇ'Õ8:i om um pro[ll'io llclC: i'ln;ll , etc. Roclu-
Zil!il, a ........................•.............. 

Con:.tnlcç:lo de qll~trttli.; p'll'<t uma bttel'ia (lo nrtiill:tl'ia e 
um eSIJll:ulrã.o de c:1\'al!clri:l 11 a, linha (Iil til'O (lo 
ltio P,tnlo, \JI:7:17$781. n.eduúl:t a \'eri.IH, a .... 

J[atto Grosso 

Obras imprevistas, ri paro.":, etc., 30:00ri~():II. H.n,lllóc!:l a 
verbl, a .............................. · 

Acc:rO,'il'elltad,lô a~ ~I'guintcs verllas : 

(;Ol/O; 

RepU03 do prerlio onde CIIIlCC'iul1a o :cO, lKltnll;iío 110 
inf,tnl:1ria .....•.............. , .............•. 

Cerco ele i'iV0J'na 11\:> [lO ]Ji o[ll'ic llCiCi(lllal S : .'..-,::111 ••• 

• )a Il1strnci;ilo ~Iilil(Lr' - El(~vadas as s"f2'nicto:-) (~on:~:~tn:\,-
çõ.~s para o Colle;.:io 1\Iili t"r: ' ,.' 

Aiil1lenLtçã,Q 110'; allllllllo,', a ....................••. 
Enxoval, illenl, a ............................. .. 

G. lntcllllol1c ia ... , .................................. . 
7. An;clI:icS-l{(\rlllzilh\s ;us s:~~·tlillÜ~8 <:()nSi~~TI:'ct)l": 

Iltatcria, l'l'illl:l, I':lI'cl ['actn!"1 e I:Ul1l'dr!O' (:c' :): 1':1:-; 
110S ~t.r'Sel);!(~,"" a •••.••••••••• , .••••..•••.••..•• 

lltensilios )111l'<I os 1'(;1'[11'0', J'odalcz:10i, eV·., etc., a .... 

I:!: 000:3:]00 

10: O'JO.,!,OO~) 

:10 . ()Oo~OOO 

5:001;:';i)00 

10:1]f)11.,,0f)() 

I I!:I: ::;):1:I)IJiI 
70: (jl)i I.~O()O 

:c"~I):OI(l:-;:)U() 

NO: {JO( ):~nuu 

~L Dcpo:..,ito d,~ ar'tigos l1C:llico'3o ..••.......... :... . .......••..•• 
(). Lal)ol'" tOJ'jos •..•..•..............•................................ 

I!I. 

11. 

lu:,pectori'l e sel'viç() S:lllit:trio 1./.) (,x"l'(~itn - All'-!J1tr~lIt:t,la a Itll·:)". "111 
otJ6ervancia (trt lui n. 148, 110 I:~ do jn i ]\() (lo j ti(.I:!. (I tl:~ pic' \' \ :\. :~O; I,"" H'U 
mellsaes os vellcilll"llt,):, (lo,.; Ilil:<ii:n,; () j,jl:lI'llJ:,'~' nti(~o:; ,l(ljlllllll,,~ 
cre;.\ lD logíu-'()S do ;11l}ann8'!Sl'~ 1l;1::; (1('leg:1C!HS do ~el'viço Srl1l1Lll'io 
no~ E.st Ido" ................................................... . 

llo~;pit:l.o,; O cn!>rln;\ei;I"; - H,(~dq'J.i,l;l:-; ;}J~ {~ull:-:igIL'\\,'lJt\:-:': 

C:q,it·tl Fc,lel':ll- :\[e,ii,·:IIII(~nl()3. :1 .............• , .. 
l·:~b,hh - \lullil: IJll'~n!u~ .....•................•.... 

1,;0:: IIIII,~ 11 li I 
'lO: (II)II:-:'!l :ll 

12. K,tarlo-\!:lio)' CkI18ra.I ............................................ . 
I:L CClT'pOS (\~PC(~i;H':--; - J~(vjn;:id;t ;\ eL")l~~:"~~Jl:,()ln «(,;i';( I J!i:-·iIÇ(-)(I.; {~:,!,nCl;\í~;s.'> (~ 

«lJifl'I'I'I!Il,:a'; dr: (':llIll,io» - a ;;IJ:UIIU;-;ij()U, ~111'Jll'iiJ1ido o croditu pal'a 
difIofl'nQ;::s 111' carnhio ............ , •...............•..... 

14. Corpo~ nl'l'Cgillll'llt:vio.; .......•......•...... " ..... , ............. . 
13. Pr,lG(l~ de pl'nt - C()nlnTlt"nd\~-:-:'i) ~·:·nll(Jnte () ~.uldl), ~1';1tl:k;1~~()(~S o 

pi'<~nü(.~ ao e~ntint~'c!1U~ dC! lH.i/J1J ll!';~~,':\:-; cn\·:~tií·:l''; ............... . 
lli. Etllji<LS •.•••••.•.•.......••••..•...•.....•.....••....•....•••..•.. 
17. Fardameuto •.•...................................... , ....•...... 

118: 72\1.,:1)111) 

I.L:7: 1 \1:).";;}(I11 

\):5\1:;I:IlO 
\C:J: (1)':,;ilOU 

I .: ::~R: ~"~ ~ ,'.'..;(hli) 
!. "li'! (I;1:;~UIIIJ 

(:~.1)'2: l~~~:<!lj:) 
J.:-)\':(J:-1(){}..:(j(II} 

.! . 7UG: :::,;:c',3:.'~il 



18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

37. 
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El1ui p~w1ento e arreios .....•....•..•..••..•...............•.••.... 
Arm.tmento .•......•.•.......•...••.•......•..................... 
Despezas ele corpos e qmwteis - Reduzidas as consignações: 
Forragens - a ........•...•.. '" ... ........ .. . .... 300:000$000 
Ferragens - a ..............••.. '. " ........... '" 30:000$000 
Remonta de cavallos par'a o exercito - a.......... . 200: 000$000 
Luz -a.......................................... 30:000:1;000 
Utenailios e despezas miudas - a................... 25:900$000 

Companhias militares ......•.... ' ..................... , ....••..•.• 
Commissões militares ........•...........................•.••..... 
Classes inactivas ................................................ . 
Ajud:ls de custo .....•...•..........•....•.....•...•..•.•......... 
Fabricas ... ' .. " ............................. , ...•....•.....•.•.• 
Presidios e colonias militares- Sendo 20:000$ para I'eparos na estrada 

entre Corum~)á e a colollia milit<lr AIIJUquel'(jue ......•.......•.... 
Di versas de~pezas e eventuaes - Reduzil'tas as ~eguilltes consignaçÕBs: 

Transporte de tropas, etc., a.................... ríOO:OOO$OOO 
Despezas diversas, <Lo •••••••• :<................. 50:00v$000 

28. BiiJliotlreca do exercito .....• , .. '" ..........•.. ' ................. . 
29. Observatorio do Rio do Janeiro .......•........••...•...........•.. 
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150:000$000 
178:\}7li$000 

710:000$000 
704:901$750 
132:710$000 

2.114: 928$340 
150.000$000 
328: 127$100 

137:236$277 

760:000$000 
11: 109$500 

123:480$000 

Art. 6. 0 O Presidellte da Republica é autol'isado a dp8pender pela repartição do Minis
terio da lndustria, Viação e Obras Publicas, com os serviços uesrgo<tdos Das seguintes rubricas, 
a quantia de .•........•....•......•......... '" .•.... , .........••.... 100.713:825$385 

A õaber. 

1. Secretaria de Estado - Deduzida a quanti.\ de 5:400$ [JiJla reducção de 
15 serventes a 10; do 1 :600$ pela suppre~~iio de Urtl logar de prati
cante; de 1:800$ pela I'educção n 3:LOO$ da::; gratificações de dous 
Duxilillres de gabinete do mini"tro; de I :tOO$ pela. suppressão de 
gratit1cl1ç:ues ao pn;~oal subaltérlJo, \·or serv;ços fór a da hora do 

expedientlJ; de 2:000$ pela r,JdllCção eb I]uantia destinada li. compra 
de liyros; de 13:-10U$ pela suppressão de aluguel de carro para o 
mini~tro, a.luguel de CaSi.l para o porteiro e concertos no odificio da 
secretaria; de 3:UOO$ pola reclucç:lo a 5:000$ d,t eonsigaação para 
taxas [Josbes, e :I 3:000$ das dêspozas a cargo da portaria .......••• 

2. Auxilios á ngricultllrr,"-D~duzidas as quanti ,s de 13:000$ destinada ao 
pessoal e 2\ :000$ ao ma.terial para o awnramento do Jardim Bota
nico; de 70:000$ pela reducyão a 450:000$ d'l. COll~i~nação-~aranti:.t 
de juros ao engenhos centraes e reduzida de 450:000$ a 400:000$ a 
cOD,;ignnção para garantia do juros, etc., e app!ic;ull1 a I]luntia de 
50:000$. proveniente da mesllla ]'()clncçiio, li. conclusão do oclificio 
aCI]Ul~ição de 1IlOveis, utell~ilios e montagem rle labOl'ntol'ios da 
Acarlemia do Commercio d,) Juiz tio Fo!'a, 110 c~tado ue Minns 
I 'el'aes ........... , .... ' " .................... " '. " ... ' ......... . 

:1. ,lgenci.. Contl',d rle lJllrnigl';\yiio.-D()dll~iddS as seguintes (]lmntias: de 
25::300$ p.Jla snppressãr, rios seguinte:> log;lres: um choCe 11e s,cção 
ti:OOO$. um otTIcial4:000$. tres am"nuellSe3 8:100$, tres ajlllbntes de 
interprete 7:200$; de ÔOli~ pela reuu('ç:\o do veneimento do adminis
trarl()r> da hospedaria da Ilha d~s Flures a 4:800$; ele 2:400$ pela 
slll'pr>es::,fi.o I!e nm auxilÍ;\[' interprete e de ~l:GO(J:$ pela do dou::> auxi
liares de escripla; de 8:!)42$:iOO peLI SIlp[il'08sii.o Ile tres auxiliares 
c"o gual'd:.l UO lJ 'gilgelll. do ajuJallte de pe I ['e:ro e c;.ll'pinteil'o o de 
(~:Ileo serventes; de 4:5tJ'2$ pela l'cducção a 15 dos tril'ohntes de 
lJatelões e bütes; de 130.000S peb sllppres,ito da consignação
Obr\,8 e clespezns diversas - na h08pedaria do Pinheiro; de 
;: .096: 135$872 pela suppressão' de despezas com discl'iminação e me-

:382: 91 0$000 

7:29:887$830 
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diQão de terras na consignação - Serviços diversos - ; elevada a 
verba de mais 300:000$ para auxiliar as despezas com a intl'oducção 
de immigrantes no estado do Espirito Santo, de accoI'do com o con
tracto celebrado pelo governo daquelle estado em 3 de junho de 1892 
e innovado a 28 de julho de 1893; e applicada a quantia de 45: 000$ 
á colonisação nacional de Matto Grosso ...•..•. '" ............... . 

·11. Correios.-Elevada da differença para mais nas tabellas votadas na lei 
de reforml\ dos Correios .........................•..........•.... 

5. Telegraphos.- Segundo a reforma votada 6.580:469$500, elevada a 
'Verba de mais 615:000$ para constl'ucção de nOVas linh,s, assim 
distribuidas: 10:000$ para a construcção de um ramal á villa de 
Guaratuba, no est"do do Paranà" incidindo no ponto mais proximo 
da linha geral: 20:000$ para material destinado á linha da villa 
UllIão da Victoria e Palmas ou Guarapuava, cuja construcção, in
cumbe á commi~são estrategica no mesmo estado; para prolongar 
as linhas telegraphicas do Amarante li cidade de Oeiras, passando na 
villa da Colonia, 30:000$; das Barras á 'Villa Porto Alegre, pas
sando pelo Retiro e Batrtlha, 20:000$; da cidade da Parahyba ao 

,.Porto da Amarração, 5:0000; para a estação telegraphica de Aquiraz, 
no estado do Ceará, incluindo os vencimentos. do emprégado respe
ctivo, 5:000$; para uma linha que ligue o porto mais con veniente da 
linha de S. Francisco á estação terminal da Estrada de Feno Central 
da Biihia, 50 :000$; para contmuação da linha telegl'aphica de Caxias, 
no estado do Maranhão. pelo valle do Itapecuru, au do Tocantins, 
em Goyaz, passando pela cidade de Carolina, com direcção á futura 
Capital Federal, 50:000$; para prolongar a linha telegraphica de 
Barras. no Piauhy, á Cidade do Brejo, no Maranhão, passando pelas 
villas da Batalha, Retiro, Porto Alegre e S. Bel'nardo, a quantia de 
50:000$; para a construcção da linha telegraphica de Joinville a 
S. Bento, 25.000$ e para a de Hlumenau á ddllde de Lages, no es
tado de Santa Catbarína, 50:000$; para constl'ucção de urna linha 
telegraphica simples, da vilIa de ltapemirím a Santo AntoJnio do Rio 
Novo, 12:000$; para constrncção de outra de Anchieta á Alfreúo 
Chaves, 14 :000$; pal'l1 outra de Sf1nta Cruz á vill'l. úe Pào Grande, 
no estado do E5pirito Santo, 14:000$, para o prolongemento do tele .. 
grapho de Januaria a Joazeil'O, 1110:000$; para a construcção d,~ 
linha telegraphica de Theresina a Amarctnte, no Piauhy, 40:000$; 
para o ramal telegraphico de Angicos a M Icáo, 25:000$ ; para o de 
Mossoró a Arêa Branca, 10:000$; p Ira diversos ramos em Sergipe, 
30:000$ ; para a conitrllcção de linhas para a Lage do Mllriallé e 
para o Bom Jesus do Itabapoana, estado do Rio de Jé1uciro. 20:000$ ; 
para unir as povoações da fronteira do estado do Rio Grande du Sul 
- S. Luiz, Santo Angelo e Palmeira, por linhas telegraphicas, á 
estação que mais convier, assim como para a linhet que deve ligar 
Encruztlhada a Rio Pardo, no mesmo estado, 35:000$000 .•.....•.•. 

6. Subvenção ás companhias de navegação a vnpor.- Elevltda à'verba 
com as seguintes quantias: 10:000$ na consignação para o serviço de 
reboques das barras de Benevente e Itapemirim; de 30:000$ para 
pagamento da subvenção á navegação do Baixo Tocantins, em 
cumprimento do contracto de 24 de outubro de 1890, autorisado pelo 
decreto n. 862 de 16 do dito mez e anno; e de 56:000$ para custear 
o serviço de navegi1ção de cabotagem do Ceará ao Pará até ao fim do 
exercicio, incluida no contracto que para esse fim celebrar o governo 
a clausula de ser feita uma viagem mensal ao porto da Tutoia, no 
estado do Maranhão; deduzidas as quantias de 190:000$ pela sup
pressão da subvenção á Companhia United States anll Bra=U Stem 
Ship; de 50: 000$ peb reducção da subenção á Companhia do Ma
ranhão, visto terminar o seu contracto a 2 de setembro de 1894; de 
II :200$ pela reducção da subvenção á Companhia Pernambucana, 
cujo contracto termina. a 5 de outubro de 1894. • ..••..•..•.•••..•. 

,. Garantia de juros às estradas de ferro - Réduzida á verba a. •• ; ••••. 

9.153:059$628 

7.659:527$000 

2.916:740$000 
10.000:000$000 
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8. Estrada de Ferro de Sobral - Incluídas as quantias de 40:000$ 
para o prolongamento da mesma estrada; 50:000$ com os estudos 
do prolongamento da Estrada de Ferro do Ipu a Cratehus e de 
500: 000$ com o prolongamento da mesma estrada do lpú a Cratehús. 

9. Estrada de Ferro de Baturité -Augmentada de 200:000$ a consignação 
para o prolongamento de Quixeramobim a Humaytá ............ . 

10. Estrada de Ferro Central de Pernambuco - Augmentada de 222:017$555 
a consignação para a 4" secção - Preparação de leito - via perma
nente - e de 199:500$ a consignação para a 5a secção- Preparação 
de lei to, obl'as de arte, etc., e de 350: 000$ a consignação para o ma
terial rondante e fixo, e de 137:83:2$840 para - Eventuaes; e para 
o ramal de Jaboatc'Lo, Luz, Cham de Alegria e Gloria de Goitá: Estudo, 
preparação do leito, via permanente e linha telegraphica, 146:099$872 

11. Estrada de «'erro Sul de Pernambuco (como na proposta) ............ . 
12. Estrada de Ferro de Paulo Affonso (como na proposta) .............. . 
13. Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia(como na proposta .... . 
14. Estrad,t de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana- Deduzida a quantia 

de 68:243$926 da consignação para - Obras novas .............. . 
15. Construcção da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana 

(como na proposta) .......... , .......... " ....•.... " .....•...... 
16. Estrada de Ferro Central do Brazil (como na proposta) .. '" ........ . 
17. Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brnzil-Feitas as obras 

por administração no trecho locado, caso ca1luquem os actuaes 
contractos .....•....... " ......................... ' ..•........•.• 

18. Estrada de Ferro de Catalão a Cuyabá - Para os estudos da estrada 
estrategica que será construida pela força publica federal, nos 
termos do projecto já approvado peli1 Camara e pendente do voto 
do Senado .....•....................... , ...•.....•.........•..•. 

19. Estrada de Ferro do Rio do Ouro (como na proposta) ................• 
20. Obras diversas nos Estados - Deduzida a quantia da 4:000$ para con

servação e guarda de instrumentos de engenl1aria; augmentada 
a verba com as quantias de 150:000$, para terminação das obras 
de melhoramento do Rio das Velhas, de Santa Luzia do Sabará á 
barra do paraúna; 100 :000$, para alargar, aprofundar e balisar o 
canal do Sobradinho e melhorar o rio desde Santarém até á cidade 
do Joazeiro; 30:000$, para. a desobstrucção do rio Gurgueia, da ci
dade de Jurumenha á villa da Apparecida; de 60:000$, para o ser
viço de desobstrucção e navegação do Alto Itapicuru, no Maranhão; 
de 50:000$, para estudos e melhoramentos do Alto Tocantins e 
50: 000$ para limpeza do rio Preto; de 100: 000$, para occorrer ás 
despezas com os estudos para melhoramento do porto de Belém do 
Pará; de 100 :000$, para o material das obras do porto do Natal, no 
Rio Grande do Norte; de 40:000$, para auxilio das obras de melho
ramento do porto da Victoria; de 20: 000$, para desobstrucção do 
porto de Mamanguape, no Estado da Parahyb~1; de 24:056$, á con
signação destinada ao porto de Angra dos Reis; de 100:000$, para 
alargar a barra da Lagóa Araruama, no Estado do Rio de Janeiro; 
de 100:000$, paI"<1 as estradas estrategicas no Parana, e auxilio á 
colonia da Foz do Iguassu; de 100: 900$, para continuação das obras 
do Rio Parnahyba; de 2ü0: 000$, parLJ, abastecimento de agua á ci
dade de Macào, Estado do Rio Grande do Norte; de 30:000$, para 
estudos do porto de Macahé e applirada a de 100:000$, para estudos 
e melhoramentos da navegação do rio Cuyabà; de 500:000$, para 
conservação e melhoramentos do porto do Recife, caso se rescinda 
o contracto com a companhia incumbida desse serviço, passando este 
a ser feito por administração; 50:000$, de conformidade com a 
clausula 14a do decreto n. 909, de 23 de outubro de 1890, a verba 
de 100:000$ consignada às obras do cáes da Sagração, no Estado do 
Maranhão, ficando o Poder Executivo autorizado a modificar nesse 
sentido o contracto com a Companhia ",eral de Melhoramentos no 
Maranl,ão, incumbida daquelle serviço; mantida a consignilção 
para melhoraruento da barra do Rio Grande do Sul, passando este 
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855: 126$332 

1.921:797$840 

3.232:328$452 
3.641:953$382 

162:668$200 
3.032:565$485 

3.118:710$187 

4.200:000$000 
22.983:276$306 

4.700:000$000 

200:000$000 
648:921$500 
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serviço igualmente. a ser feito por administração, caso seja rescin
diuo o actuaL contracto com a Companhia Franco Brazileira .•.•.... 

Directoria Geral de Estatistica - Augmentada de 100:000$ para con-
clusão do recOnS3am81lto ........................................ . 

Obras Publicas da Capital Federal- Deduzida a quantia de 400:000$ na 
consignação - acqubição e canalisação de novos mananciaes para 
su pl'imento rle agua ..............•...•.........•.............•.• 

Illuminação Publica da Capital Federal - Deduzida a quantia de 
548: 269$383 de dift'erenças de cambio, que passam para a respectiva 
verba, do orçamento do Ministerio da Fazenda ..••.....••.••.••.•.. 

Esgoto da Capital Felleral - Contracto com a Companhia City 
Improvements . .....•....................•.........•........•.•.• 

Eventuaes - Sendo de 350:000$ para estudos que fixem o local desti
nado á nova capital da União no planalto já demarcado, levanta
mento topographico daquella zona e reconhecimento das ligações 
por vias ferreas e mixtas (ferro·fiuviaes) que unam o ponto escolhido 
para o levantamento da cidade ao littoral da Republica, especial
mente o de um ramal da Estrada de Ferro do Catalão ..........•.... 

7.902:578$500 

242: 182$000 

1.906:232$500 

922:871$015 

2.605:019$728 

400:000$000 
_ ' , I. São prohibidas desde já as concessões com garantias de juros ou subvenções sem 
especial autori~ação do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido r~novar, em favor de individuo ou empreza de 
qualquer natureza, as concessões com garantias de juros ou subvenções que tiverem cadu
cado, venham a caducar ou fiquem sem eft'eito por quaesquer Causas de direito. 

Reputalu-se cariucas as conce~sões com g&rantias de juros ou subvençõe~, que não se 
tornarem elIecti vos nos prazos das concessões ou dos contratos, não sendo licita a renovação 
desses prazos. 

II. AS companhias ou emprezas que g-ozarem ou não de gar'llltia de juros ou subvenções,.." 
são obrigndas a entrar para o Thesouro Federal com as quotas que tiverem sido determi"',,:' 
das pelo Porler Fxecutivo ou que constarem das tabellas, para occurrencias das despezas d~:\.'. 
repartição de fiscalisacão, creada pelo decreto n. 399 de 20 de junho de IS91, instituida so 
a clausula da despeza não exceder á receita. proveniente daquella arrecadação. , 

, Desta obrigação estão isentas as companllias ou emprezas cujos contractos, anterior .. 
mente celebrados, impuzerem expressal1lente ao governo as despezas com a respecti vai' 
fisc~t!i~ação ; não sendo permittido, porem, ao governo conceder a essas companhias 01!-' 
emprezas nenhuma novação ou favor de qualquer especie, sem que ellas se subordinem á 
exigencia da disposição anterior. . i 

UI. A concessão de privilegio de qualquer natureza, salvo de invenção, não se tornará. 
eft'ectiva sem approvação do Congresso. 

L V. Contipúa em vigor o art. 14 da lei n. 3397, de 24 de novembro de 183S, que auto
rizou o Poder Executivo a resgatar as estradas de Ferro do Recife aS. Franch;co e B.lhia 
aS. Francisco, não podendo, porém, essa. operaçií-o eft'ectuar-se sinão ao ca.mbio de 24 d. 
por 1"'100 . 

. E' vedado ao governo negociar emprestímos para estradas de ferro e quaesquer 
outras emprezas ou companhias, assumindo qualquer responsabilidade por conta da União. 

'VI. Nenhuma rescisão de contracto, medeante indemnisação, será feita sem prévia 
autol'l'Oação do Congresso Nacional. 

'VU. Os empregados dispensados por força desh lei e com direitos adquiridos, na fórma 
das leis em vigor, serão aproveitados nos serviços de recepção, hospedagem e transporte 
de immigrantes, ou addidos a outras repartições, onde il ão occupando os logares que forem 
vagando, na ordem Lle a.ntiguidade e segundo as habilitações de cada um. 

VIII. O 2'overno reverá as tabellas dos vencimentos do pessoal das vias·ferreas de pro
priedade da União, reduzindo·as e diminuindo o numero de empregados, de sorte a conse
guir as economias que este serviço reclama, sujeitando as novas tabellas á approvação do 
Poder Legislaiivo, na proxima reunião. 

E' o governo alltorit.ndo : 
a) a ['0;1,'1';11' OÔ I,H;tr'lto.~ Ile naveg;lção a. vapor, maritima ou ftuvhl, melleante con

CUIT,lll('i~i pni,li(·;t1 j)G~? 1\!'~li;r) (jilt) n~t~} o,\co(l··t d0 t,jn<'", ;Inll()~, eotn ~'G lu~~ç.ã.o das SUov811ç0es 
cOl1"('di(; ;l:J() ji:) ;O!j.l:l lll'(). n,":' r n~ (~ ,J)tl';~,í~i0', (I,:ln;11-':-: ; 

li) ;.,;\',.:'" ,·I·,!.:U':I 1,,0 '. ti.' ;h·o'd,){'i· ix :I·.;! ri.' I·;'.t di"t c I, pu lea,Jo C1'8aI' mais um 
logar·Je I!he,'" ri. o "dl'lil1u o (Ij''':'ânit.d' li I) eOl','o ,I,) eullauol'"d,'res, selll aUg'mento d" dedpe
za , send,) os VtlllCHllelltos do" logar,·" nOVamente crtlados, satsfeitos com as econOlDlas 
realizadas pela suppressão de outro" logares n,l mesllla rep"rtição; 



SESSÃO EM 21 DE SETÉMBRO DE 1893 339 

c) a innovar, sem augmento de subvenção, os contractos da Companhia Pernambucana 
de Navegação; 

d) a contractar com a Companhia União Sorocabana e Ituana o prolongamento da sua 
estrada de ferro, desde a cidade Itillletiningl1 até ~ na vegação fluvial do Ribeiro de Iguape, 
em Sete Barras, sob as bases do contracto celebrado com " Comp,whia SorocaiJana, em 30 
de novembro de 1888 ; 

e) a levar á zona demarcada para a futura capital a linha ferren., podendo a com missão 
que for incumhida da exploração da linha estrategicl1 de Catalão a Cuyabà proceder aos es
tudos de um ramal que vá á referi,!:, zona; 

f) a auxiliar o governo municipal da cid,lde de Tatuhy, do estado de S. Paulo, com a 
quantia de 60:000$, para a fundação de um instituto agrícola e zootechnico. 

X. Fica ap~rovado o contracto celel,rddo entre o governo e a Western and Brazilian 
Telegraphic Company, a que se refere a mensagem de 24 de julho do corrente anno. 

Art. 7. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pela repartição do 
Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quan-
tia de............... .............................. ................... 85.645:224$165 

A saber: 

1. Juros, amortização e mais despezas da divida externa •.•.•..•......• 
2. Juros, amortização e mais despezas dos emprestinos nacionaes!ie 

1868, 1879 e 1889 •••....•.........•........ " ...........•....... 
3. Juros, amortização e mais despezas da di vUa interna fundada ..•....• 
4. Juros da divida interna não fundada •...•............••.....•....•• 
5. Pensionistas •....•.•.•..•....•..........••••.•.....•...•......... 
6. Apo:o;entados ..••...••..•.••••.•................••................. 
7. Empregados das repartições e lagares extinctos-Illcluidos entre estes 

os das extinctas secções de estatistica commercial na Capital Fede-
ral e no, estados, ..•...•.......•.........•.....•..•....•.......• 

8. T llesouro Federal ...........................•..........•.......•• 
9. Tribunal de Contas-Incluida a consignação para material, de accordo 

com a proposta ................................................. . 
10. Recebedoria da Capital Federal - Reduzida a verba - Pessoal -

de accordo com o decreto n. 1482 A de 24 de julho do corrente 
anno a 102:060$000 e incluida a consignação para material de 
70:9-10$000 •••••••••••••••••••••••••••••.•••••..••.••••••••••••• 

11. Caixa dl1 Amortização ........•....•..•..................•......... 
12. Alfl1ndegas-Incluidos I: 80 $000 para gratificação de alimentação que 

sempre venceram os dous ajurla,ntes do guarda-mór da Alfandega da 
Capital Federal, e mais 4:00U$ pllra elevar-sa o numero de guardas 
na Alfandega de Corumbá a mais quatro ........................ . 

13. Delegacias Fiscaes - Conservatla a consi'inação para o pessoal da ta
bella R do decreto n. 1.166 de 17 de dezembro de 1892 parl1 a de 
S. Paulo 28: 100$, e reduzido o material da mesma delegacia 
segundo a tabelLl da proposta para a Delegacia de Minas GJraes 
íL 832$000. . . . . . . • . • . . . . . .. . ..................•.........•.... '. 

14. Mesas de Rendas - Supprimida a Mesa de Rendas de Macahé, cujos 
empregados devem ser aproveitados na Alfandega cl'ead,L .......•. 

.' 15. Casa da Moeda .........•......•.......•...•..•..................• 
16. Imprensa Nacion'tl e Diario Official .... ............................ . 
17. Laboratorio Nacionl1l de Ao,Lly.,;es ..••.............................. 
18. Administração e custeio das fazendas e despezas com o~ proprios nllcio

naes-Reduzidos 17:954$ conforme a propost,L e mais os augmentos 
consignados na mesma de : :lug-mento de vencimentos do zelador 
I :200$, dito do aju,lantel:800$, admissão de um auxiliar 3:000$, na 
somma para o material, no Par'à, 17:800$, e elevada de mais I:KOO$, 
para restabelecimento do logar de escrevente na secção do zelador, 
a consignação para os vencimentos deste ..•...•...•..•...•••..••. 

19. Aj udas de custo ..••.....••.•.•••.•.....••......•.•... " .••...•••. 
20. Gratificações para serviços temporarios e extraordinal'ios ••..•..•.•• 
21. Juros diversos •••••••••..••..••••••.•••••.••..•.•.••.•...•.•.•.•• 

12.387:808$000 

9.038:805$000 
18.lIl :612$000 

7:000$000 
3.543:681$190 
3.122: 998$078 

600:000$000 
727:IOU$000 

344:800$000 

173:000$Ono 
217:002$5JO 

7 . 176: 932$250 

261:710$000 

238:553$925 
740:500$000 
970:000$000 
62:000$000 

78 160$000 
20 0)0$000 
20 000$000 
50 000$000 
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22. Juros de bilhetes do ThesoHro ..•........•.•......•..•....•.••.•.•. 
23. Juros dos emprestimos do cofre dos orphãos ........ , .....•.......... 
24. Juros dos emprestimos das Caixas Economicas e Montes de Soccorros .. 
25. Commissões e corretagens ........... ' ................•...•......... 
26. Differença de cambio ............................................ . 
27. Obras - Reduzidos da proposta: na consignação para construcção dos 

novos armazens 50:000$; supprimida a consignação para acquisição 
de uma draga, um rebocador e dous batelões 150:000$; reduzida a 
da construccão do cáes da Alfandega até o Arsenal de Guerra de 
100:000$; elevada a verba de mais 50:000$ para as obras neces· 
sarias na Alfandega do Espirito Santo; de mais 50:000$ para. as 
obras da Alfandega da Parahyba do Norte; de mais 150:000$ 
para construcção de um predio em que funccione a Alfandega e 
armazens em Manáos; de mais de 100: 000$ para auxiliar a construcção 
da Alfandega de Paranaguá; de mais 100:000$ para as obras da do 
Pará, caso não seja realizada a compra do trapiche S. Joio; de 
mais 30:000$ para melhorar o galpão que serve de edificio da AI-
fandega de Corumbá, e de mais 100:000$ para as obras do edificio 
destinadc;> á Alfandega de Macahé, si uão forem applicados· os 

- 200:000$ na lei do orçamento vigente ........................... . 
28. Despezas eventuaes .....•..............•..........•..............• 
.29. Reposições e restituições ..•..................•..................•. 
30. Adeantamento da garantia provincial de 2% ás Estradas de Ferro da 

Bahia 8 Pernambuco ....•....................................... 
31. Exercicios findos - Inclusive 607$500, divida reconhecida pelo The

souro ao primeiro escripturario da Thesouraria de Fazenda da 
Parahyba, Balduino José Meira, por serviços prestudos fõra das 
horas do expedieute, em virtude de ordem do Ministerio da Fazenda 
e 2:050$ para pagamento á viuva do deputado Ernesto Alves de 
Oliveira, pelos subsidios de 16 de janeiro a 26 de fevereiro de 
1891 ....••.••• ' •...••••.••.•..••...•...••..•.••.•.•••..••••..•.•• 

32. Creditos especiaes - Inclusive as seguintes quantias: 408:622$821 
para pagamento a D. Joaquina Carmelita de Meirelles, de seu 
debito reconhecido pela lei n. 65 de 21 de julho de 1892; 
:34:000$ para pagamento do que se liquidar pela divida a que 
foi condemnada a Fazenda Nacional pelo Tribunal da Relação 
do Estado da Bahia a pagar ao bacharel Manoel Teixeira Soares, 
por damnificação em predio de sua propriedade e mais 100$ por 
mez até a liquidação; e 439 :496$532, para indemnis1,ção, ao Estado 

480:000$000 
650:000$000 

1.500:000$000 
30:000$000 

20.124 :840$000 

1.000:080$000 
100; 000$000 
100:000$000 

450:000$000 

802:657$500 

do Maranhão, para execução da lei n. 117 de 4 de novembro 
de 1892........................................................ 1.430:083$722 

Art. 8.0 Para as vagas que se derem nas repartições de fazenda deverão ser nomeados 
os adtlidos existentes, respeitados os accessos. 

Art. 9.° Os empregadas de concurso não poderão ser removidos para cargos de categoria 
inferior aos que occuparem, e só poderão Sdr demittidos em virtude de sentença. 

Art. 10. COfltinuam em vigor as disposiçõC3s dos arts. 80 e 9°, n. I, do art. 11 da lei 
n. 126 B, de 21 de novembro de 1892, em todas as suas disposições. 

Art. 11. E' o governo autorizado a abrir, no exercicio de 1894, os creditos supple. 
mentares para as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente lei. 

Art. 12. E' revigorada no exercicio a autorização consignada no art. 12 da lei n. 26, 
de 3 de dezembro de 1891, para a liquidação, pelo governo, da importancia de 1. 426: 329$896, 
com o estado do Rio de Janeiro, proveniente da garantia de juros de 2 %, pagos á 
companhia em prezaria da continuação da Estrada de Ferro D. Pedro lI, que mais tarde 
'passou ao dominio da nação. 

Art. 13. O governo providenciará para que a Associa<;ão Corum9rcial do Rio' de 
Janeiro contribua com uma quota da renda que se arrecadar pelo ~ificio, nomeando o 
governo fiscal dessa renda, para ser iudemnisado o Thesouro do pagamento dos juros e da 
amortização do emprestimo contractado com o Banco Alliança do Porto, e que está sendo 
feito pelo Thesouro como fiador e principal pagad(.r. 

A~t. ,14. Os agentesestadoaes que, em virtude de convenio entre o governo da. Uniio 
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e o. do.s estado.s, fo.ram o.u fo.rem enca.rregado.s da al'recadação. da licença para a venda de 
fumo. em bruto. o.u de qualquer mo.do. preparado., a que se refere o. art. 9° do. decreto. n. 1203, 
de 28 de s,etembro. de 1892, teem direito. á po.rcentagem de que trata o. ar~. 25 do. decreto. de 
27 de maio. de 1892, relativa ao impo.sto. do. fumo.. 

As caixas eco.no.micds do.s estado.s de Pernambuco., Bclhia, S. Paulo. e Rio. Grande dD Sul 
co.ntinuam so.b o. regimen auto.nomico. do.s decreto.s ns. 5594 de 18 de abril de 1874 e 9737 
de 2 de abril de 1887, não. dero.gado.s pelo decreto. n. 1168 de 17 de dezembro de 1892, que 
só é applicavel ás caixas eco.no.micils que funccio.navam annexas ás theso.urarias de fazenda. 

Art. 15. Fica, o. ~overno. auto.rizado: 
I. A abrir desde ja o.s credit"s necessarios para a execução. da lei n. 149 A,o ele 20 de 

julho ultimo, que creou as alfandegas de S. Paulo e Juiz de Fóra. ., 
lI. A crear uma mesa de rendas alfandegada, a margem esquerda do rio Paraguay, no. 

Estado de Matto Grosso. e ponto mais proximo da fronteira com a Republica do Paraguay, 
aproveitando para ella os empregados addido.s. 

1I!. A ceder gratuitamente à irmandade do Santissimo Sacramento da Candelaria da 
Capital Federal o. terreno necessario., na Quinta da Boa Vista, junto da estação. da Man~ 
gueira, da Estrada de Ferro. Central do. Brazil, para a construcção. de um asylo primario e 
profissio.nal para crianças po.bres de ambo.s o.s sexos. 

O terreno. sera demarcado. de acco.rdo. co.m a plant~ que for apresentada pela irmandade 
ao go.verno. e po.r este appro.vada. 

IV. A fazer concessão. á Sociedade Propagado.ra das Bellas Artes do. do.mínio. util, por 
meio. de afo.ramento. perpetuo., do terreno. da rua Treze de Maio., pertencente á União, no 
qual se acham as derrocadas eJifica.çÕes do. Lyceu de Artes e Officios desta Capital, co.m 
reversão, para o. Estado, do mesmo. terreno. e das no.vas co.nstrucções, no. caso. de extincção. 
da mesma socbdade ; o.utro.sim, a co.nceder-Ihe o. direito. da applicação da lei de desapro.
priação., po.r utilidade. publica nacio.nal, aos predios e terreno.s nooe.sSaI'ioib. aos melho.ra
mentos e desenvolvimento. das edificações do. referido. lyceu. 

V. Rewgam-.se as dispo.sições em contrario.. 
Sala das co.mmissões, em 21 de setembro. de 1893. - Americo Lobo. - Manoel Barata. 

TABELLA 

V~rbas do. o.rçamen.to. para, aI! quaes o. go.verno. poder& abr~r cred~tQ supplementar no 
exercicio de 1894 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGo.CIOS INTERIORES 

MINISTERIo. DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ajudas de custo. 
Extraordínarias no extertor. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo. soldo de otliciaes e praças. 
Munições de boca. Pelo. sustento e dieta das guarnições dos navios da armada. 
Munições ~,?aes - Pelo.s !)aso.i:! fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de o.bjecto.s ao 

mar e outro.s Sllllstros. 
Fretes - Oo.mmissões de saques, tratamento. de praças em po.rtos estrangeiro.s e em 

estado.s o.nde não ha hospitaes e enfermarias, e para despezas de enterro. 
Eventuaes - Pelas passagens auto.rizadas por lei. ajudas de custo. e gratificações extra-

ordinarias tambem determinadas po.r lei, ' 
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MINISTERIO DA GUERRA 

Hogpitaes - Pelos medicamentos. dietas e utensis a praças de pret. 
Praças de pret - Pelas g-ratidcações de voluntarios e eng:lj:l,dOs e premios aos mesmos. 
Etapas - Pelas que occorrerem além da importanci<1 consigna .ia. 
Despezas de corpos e quarteis - Pelas formgens e ferrag'ens. 
Classes inactivas - Pelas etapas d<1s praças invalidas e soldo de officiaese praças re

formadas. 
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos olficiaes que viajam em 'commissão de 

. serviço. ' 
Fabricas -Pelas dietas. medicamentos e utensis. 
Presidias e colonias militares - Etapas e diarias a colonos. . 
Diversas despe~as e eventuaes - Pelo transporte de praças e comedorias de embarque. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

GaJ'antias de juros de estrarlas de ferro e aos engenhos centraes - Pelo que exceder ao 
decretado. 

C orreio Geral. 

MINISTE?IO DA FAZENDA 

Juros da divida inscripta, etc - Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Caixa de Amortização - Pela encommenda e assignatura de notas. 
Differença de cambio - Pelo que for preciso atim de realizar-se a remessa de fundos 

para o exterior e o pagamento de juros e amortização dos el11prestimos nacionaes de 1868, 
1879 e 1889 e das apolices convertidas uo juro de 4% em ouro. 

Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas além das consignadas. 
Juros dos bilhetes do Thesouro - idem idem. 
Comritissões e corretagens- Pelo que fllr necessario além da somma concedida. 
lltros dos empreslimos do cofre dos orph{!,os - Pelos que forem reclamados, si a sua im

portancia exceder a do crerlito votado. 
Juros dos depositos das caixas economicas e dos montes de socwrro - Pelos que forem 

devidos além do credito votado. 
Exercicios findos- Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos e outros vencimen

tos marcados em lei. 
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados quando a importancif\ delles 

exceder a consignação. 
Sala das commissões, em 21 de setembro de lS93.-Americo Lobo .-M:anoel Barata, 

N. 266-1893 

Relação dI/, resoluç{!,o do Congresso que approva, com modifiçações, o decreto 11. 1167 
de 17 de dezembro de 1892 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° E' approvado o decreto n. 1167, de 17 de dezembro de 1892, com as modifica

ções constantes desta lei e assim consolidado. 
Art. 2. ° E' approvada a fusão realizada por maioria de votos nas respectivas assembléas 

de accionistas do BiU,CO da Republica dos Estados Unidos elo Brazil com o Banco do Brazil, 
constituindo o novo instituto o Banco da Republica do Brazil. 

Art. 3.° O capital do banco é limitado á qUl.lltia de 190.000:000$, devendo ser reduzido 
no prazo de 12 mezes a l50.000:000$, pelo recebimellto e amortização de novas acçôes em 
pagamento de dividas, para o que fica autorizado. O prazo da duração do banco é de 60 
annos, 

Art. 4.° Fica extincta a faculdade emissora do Banco da Republica. ao qual, nos termos 
do art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 1890, foram incorporados os privilegios dos de-
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,o 
mais bancos emissores, ficando igualmente extincto o direito de emissão do Banco de ~dito 
Popular, creado pelo decreto de 23 de dezembro de 1890. . . ' 
. Art. 5.° Para execução do decreto de 17 de dezAmbro de 1892, na parte ~ue providen

CIa sobre a unidade da emissão b>tnca,ria, é n governo autorizado a entr,)r em accordo com 
os diversos bancos emissores par>t transCerencia de su~s emiS3ões e respectivos lastr'osflW 
sentido de indemnis;\I-os por conta dos recursos destidados á constituição do fundo de ~ 
rantia, das vantagens e direitos que lhe são cassadas, e devendo lJ.uaesquer differençàSii 
favor dos bancos ser levadas á conta dos respectivos debitos para com o Thescuro. 

A indemnisação será baseada sobre os juros das apoliees depositadas, quando consti
tuidos nesta especie os lastros, ou sobre os juros das apolices sub~tituti vas do encaixe me
tallico, durante o prazo de seus privilegias, 

Art. 6. o Todo o lastro dos bancos emissores existente em OUI"O ou em :lpolices, será 
convertido em apoUces de capital e juro-ouro, do valor nominal de I :000$ cada uma, e ven
cendo os juros de 4 % ao anno, pagos semestralmente. 

O ouro sel'á calculado ao cambio do dia da con versão, e as apolices pelo seu valor no
minal. 

Art, 7.° As apolices seri'ío escripturad8s em nome do B ,nco da Repuhlica do Brazil, 
que assumira, perante os portadores, a responsabilidade das notas bancarias em circulação, 
subordinando-as a um mesmo typo, no prazo de 12 mezes, que podera ser ampliado a jui o 
do governo. 

Art. 8. o Os juros das apolices pagos no Banco da Republica do Brazil serão escriptu
rados em fundo especial, denominado - g'arantia da emis,;ão - e destinado a c0brir a diffe
rença entre o valor dos depositos e o das notas. 

Coberta a diff'twença, o Thesouro deixolrá de pagar .i Ul'OS. O fundo de garantia não po
derá ser empregado nas transacções do banco nem inutilisado pelo governo. sal 'lO caso de 
guerra externa, mediante prévia autorização do Poder Legislativo. 

Art. 9.° No caso de liquidação amigavel ou judicial do Banco da, Republica do Brazil, 
o governo assumirá a responsabilidade das notas emittidas, fazendo-se representar como 
credor preferencial sobre todos os demais credores pelo fundo de garantia. 

Dada a liquidação, serão resgatadas immediatamente as notas em circulação por notas 
do Thesouro, ou por moeda metallica, si nesse tempo for metallica a circulação nacion d, 
até o valor dos depo~itos, e o restante pelo que produzir o fundo da garantia. Senllo in
sulfici8ntes os depositas e o funJo de g,l,rantia, o governo respondera pelo resto da 
emissão. 

Art. lO. E' autorizado o Banco da Republica do Brazil a emittir até a quantia de 
100.000:000$. bonus, ao portador, no valor de 100$ a 1:000$, de 4 % de juros, pagos tri
mensalmente, e amortizados no prazo de 20 annos, começ'llldo a amortiza,ção no primeiro 
anno do segundo quinquenuio, e por quotas previamente detel'minadas pelo governo. 

§ 1.° Os bonus ao portador serão recebi veis na~ estações publicas pelo valor nominal. 
§ G.o O governo approvarà o modelo dos bonus, qu:~ deverão tel' a assignatura do presi

dente ou a de quem elle de~ignar e (le um director do banco, afim de poderem cÍl'cular. 
§ 3.° O pagamento dos Juros trimensaes sel"à feito á apresentação do titulo, e sera 

comprovado por carimbo no dorso do mesms titulo. 
§ 4.° O excesso da emissão e qualquer artificio ou processo empregado para a elimina

ção do carimbo comprobatorio do pagamento trimensal do,; juros constituirão o crime de 
moeda falsa. 

§ 5. o O banco levará a conta de sua carteira commercial o emprestimo feito pela car-
teira de bonus ao Conselho Municipal da Capital FeJeral. . 

Art. 11. A emissão dos bonus é destinada especial men te a auxiliar emprezas industriaes 
de qualquer natureza, existentes em boas condições de credito e desenvolvimento, sendo 
um terço da emissão para as emprezas fundadas e que fUllccionem na Capital Federal, e os 
dous terços restantes para as que tenham ou não a sua séde na Capital Federal, estejam 
estabelecidas e funccionem nos estados da Republica. 

Art. 12. O Banco lia Republica do Br;1zil ter'a uma agencia em Londres e agencias nos 
estados em que existiam bancos emissores, e opportunamente creará agencias nos demais 
estados. 

Podera ainda. estabelecer caixas filiaes nas Ci1pitaes da Europa e da America, logo que 
reconhpça a necessidade da vantagem da creação rlellas. 

Art. 13. O Banco da Republica do Brazil encarregar-se-ha do serviço da divida interna 
nacional. 

Em conta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao banco, e fara elle ao go
verno os adaantamentos de que tiver necessidade, medeante letras do Thesouro até a quan-
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tia determinada por lei, como antecipação de receita. segundo as condições que forem 
ajustadas. 

Art. 14. A conversibilidade das notas acíualmente existentes far-se-ha desde que o 
cambio, durante um anno, se conserve a 27 d., ou quando seja J.ecretada a abolição do 
curso forçado para o papel-moeda do Estado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser estal:>elecida a conversibilidade das notas e no 
caso de comprovado retrahimento do numerario, vigorará a lei de 29 de maio de 1875, cujo 
maximo será elevado ao duplo. 

Art. 15. O governo eutrará em accordo com o Banco da Republica do Brazil para o res
gate ou substituição do papel-moeda do Estado. 

O banco terá o direIto exclusivo de emissão de notas ao portador e á vista, na razão do 
duplo do deposito em ouro, e serão conversiveis em moeda metallíca. 

Art. 16. Fica rescindido, independen~emente de indemni&'\ção, o contracto de resgate 
do papel-moeda do Estado, celeb:'ado com o Banco da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Art. 17. Para liquidação dos debitos dos bancos ao Thesouro Nacional ser-lhes-hão 
concedidos prazos e abatimentos de juros. 

Art. 18. O banco 0l'ganiz1trá seus estatutos de accordo com o presente decreto, submet-
tendo-os á approvação do governo. . 

A sua directoria será composta de nove membros, dos quaes o presidente, o vice-presi
dente e mais um director serão nomeados pelo governo e exercerão os cargos durante o 
tempo do mandato dos demais directores. 
-' Art. 19. O presidente terá o direito de 'Veto a todas as deliberações da directoria, que se 
referirem ao serviço da emissão e com as quaes não se conformar. 

Deste 'Veto haverá recurso para o ministro da fazenda, que decidirá afinal. 
Art. 20. Toda a moeda cunhada por conta do governo será destinada ao resgate e inci. 

neramento de somma equivalente de papel-moeda. 
A cunhagem, em quanto o cambio for inferior a 27, será gratuita. 
Art. 21. Nenhum banco de depositos e descontos poderá operar ou continuar a operar 

sem haver realizado cfTectivamemte no paiz, pelo menos, 50 % do seu capital. 
Esta disposição é extensiva a quaesqueI' agencias ou succursaes de banco com séde no 

estrangeiro. 
Art. 22. São revogadas as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 21 de setembro de 1893.-Americo Lobo.-Manoel Barata. 

o SR. PRESIDENTE designa para a ordem 
do dia da sessão seguinte: 

3- discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 101 de 1893, orçando a re
ceita geral da Ropublica para o exercicio 
de 1894; 

Discussão unica da redacção da resolução 
do Congresso Nacional íixando a despeza ge
ral da Republica para o exercicio de 1894 ; 

Dita da redacção da resolução do Congres
so Nacional que approva com modificações o 
decreto n. 1167 de 17 de dezembro de 1892; 

2a discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 92 de 1893, autorisando o go
verno a reformar e archivo publico; 

3a dita da proposif;ão da mesma Camara, 
n. 91 de 1893, autorisaBdo o governo a con
ceder um anno de licença, com or<lenado, ao 
DI'. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, 
auditor de guerra do 5° districto militar. 

Levanta-se.a sessão ás 2 horas da tarde. 

ma sessãO em 22 de setembro de 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Morae. 
( 'Vice-presidente) 

SUMMAR10 - Chamada - Leitura da acta - EXPE
mENTE - Parecer - Requerimento do Sr .. João Neiva 
- ORDH:\<! DO ')IA - Votação da proposição n. fOi, 
deste anno, e das rBrla~çiJes rio projecto que fixa a 
despez~. e a que apprflva o proj~clo bancario _ Vo
tação das proposições uso 92 e 91, de 1893 - Requeri
mento do Sr. Firmino da Silveira, 

Ao meio-dia comparecem 33 Srs. senadores' 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart' 
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Joaquim Sar
mento, Manoel Barata, Cunha Junior, Cruz' 
Elyseu Martins, Catunda, José Bernardo' 
Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João Neiva. 
Firmino da Silveira, Joaquim Pernambuco. 
João Barbalho. Rosa Junior, Manoel Victorino, 
Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Q. 
Bocayuva, Arístide~ Lobo, Saldanha Marinho. 
Joaquim Felicio, Americo Lobo, Rodrigues 
Alves. Joaquim de Souza, Silva Canedo, Pa
ranhos, U. do Amaral, Santos Andrade e 
Luiz Delfino. 
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E' lida, posta em discussão e, não havendo 
reclamações, dá-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs. Francisco Machado, Gomensoro, Virgilio 
Damasio, Laper, Braz Carneiro, Joaquim 
Murtinho e Esteves Junior. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pédro, Souza Coelho, Nina 
Ribeiro, Coelho e Campos, E. Wandenkolk, 
C. Ottoni, Pinheiro Guedes, Raulino Horn, 
Pinheiro Machado e Julio Frota; e sem causa 
participada os Srs. Coelho Rodrigues, João 
Cordeiro, Amaro Cavalcanti, Gaspar Drum
mond, Messias de Gusmão, Ruy Barbosa, 
Campos Salles, Aquilino do Amaral, Generoso 
Marques e Ramiro Barcellos. 

O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios ~ 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res. datado de 19 do corrente, remettendo 
cópias dos pareceres das congregações dos 
lentes do Gymnasio Nacional e dos cursos an
nexos ás Faculdades de Direito de S. Paulo e 
do Recife, sobre os requerimentos dos estu
dantes de preparatorios, endereçado ao Se
nado.- A' commissão que fez a requisição. 

Do mesmo ministerio, datado de 21 do 
mesmo mez, devolvendo sanccionada a reso
lução do Congresso Nacional determinando 
que a pensão concedida a D. Maria Augusta 
Ferreira de Souza, viuva do brigadeiro An
tonio Tiburcü;> Ferreira de Souza, seja paga 
desde a data do fallecimedto do referido bri
gadeiro.-Archive-se o a.utographo e commu
nique-se á outra camara, 

O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 2°) lê e 
vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

Parecer 

A commiBSão de finanças tendo examinado 
ao proposição n. 54 de 1893, da Camara dos 
Deputados. é de parecer que seja r~ieitada a 
emenda additiv~ e approvada a proposição. 

Sala das commissões, 21 de setembro de 
1893.-Domingos Vlcent", relator.-Q. Bo
cayuva.-Manoel Victorino. -Saldanha Mari
nho.-Monteiro de Barros. 

O SR. JOÃo NEIVA (pela ordem)-Sr. presi
dentll, acabou de ser lido o parecer da com· 

5BN4-DO U - V. IV 

missão de finanças sobre a proposição da Ca
mara n. 54, de 1893, propoliição que estáva 
em 3a discussão quando foi retirada a peque
rimento tIo honrado senador pela Bahia. 

Peço a V. Ex. que consulte ao Senado secon
cede dispensa, de impressão em avuloo desse 
palecer, a.fl.m de entrar na ordem do dia. da. 
primeira sessão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3" discussão e' é sem "debate ap
provada e, sendo adoptada, vae ser remettida 
á sancção presidencial a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 101, de 1893, orçandoa 
receita geral da Republica, para o exercicio 
de 1894. 

Segue-se em discussão unica e é sem debate 
approvada a redaccão do projecto fixando a 
despeza geral da Republica para o exercicio 
de 1894. Vae á sancção presidencial. 

Segue-se em discussão unica e ésem debate 
approvada a redacção da resolução do Con
gresso Nacional que approva, com modifica
ções o &ecreto n. 1.167 de 17 de dezembro 
de 1892. Vae á sancção preêidenclal. 

Seguem-se em 2a discussão, com o parecer 
da commissão de finanças e são sem debate 
a pprovados os art. 1 0, 2° e 3°, d proposição 
da Camara dos Deputados, n. 92. de 1893, 
autorisando o Governo a reformar o Al'clüvQ 
Publico. 

O SR. FIRMINO DA SILVll:IRA (pela ordem) 
requer e o Senado concede dispensa de intre· 
sticio para a 3' discUtssão da proposição. 

Segue-se em 3" discussão e é sem deba~ 
approvada, em escrutinio secreto por 27 votos 
contra 6 e, sendo adoptada vae ser enviada 
á sancção presidencial a proposição da Camara 
dos Deputados, n 91, de 1893, autorisando o 
governo a conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao Dl'. Joaquim de Almeida. Faria; 
Sobrinho, auditor de guerra do 5' distrtcto 
militar. 

o Sr. Presidente declara que está. 
esgotada a ordem _ do dia e designa para a. dito 
sessão seguinte: 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 92, de 1893, autorisando o go. 
verno a reformar o archivo publico e mar· 
eando os vencimentos do pessoal dessa reparo 
tição; 

2" dita da proposição da Camara dos Depu. 
tados n. 58, de 1893, mandando continua.l' a. 
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cargo da Santa Casa da MisericorJia do Re
cife os proprio,.; nacionnp,s, que por lei do an
tigo regimen foram entregues :í, mesma; 

3' dita da proposiç.ão da Camara do,; Depu
tados n, 54, de 1893, tornando extensivos aos 
officiaes do exercito retormados, dp, accOJ'rlo 
com o decreto n _ 193 A, de 30 de janeiro de 
1896, as disposições da lei legblativa n_ 18 de 
outubro de 1891-

Levanta-se a sessão á 1 hora 
da tarde. 

e 20 minutos 

1l3a seSS10 em 23 de s~tembro ae 1893 

Presidencia do Sr. Prudente de Jlora,'s 
(vice-presidente) 

SUMMARIO - Chama,b - Leitura rla acb - Expr,:
DIJi;~1 E - P:lrecer - On.rm'\I no lHA - Vnt;H;ãl) dn.-; 
pr()T)()~içijes ns. 92 e ;)R (le 18 ~3 - Encerr"1 llH-mto da 
discu~~ãfJ da propnslção ll •. -)'l - Challlf1.(!:t - \rl la
mentu da vota\ão - Dcclarfl,(,:ão do ~r. Ure1':.identc. 

Ao meio-dia comparecem 33 Srs. senado
res, a saber: Pru 'ente de Moraes, Gil Gou
lart, Antonio Baena, Joaquim Sarmento, Nina 
Ribeiro, Manoel Barata, Cunha ./uniol', Go
mensoro, Cruz, Elyseu Martins, Oliveira Gal
vão, Almeida BM'reto. João Neiva, Fil'minu 
da Silveira, Joctquim Pernarnl1u('0, João Bar
balho. Messias di) Gusmão, Ros:c Junior, Ma
noel Victorino, Domingos Vic<'nte, Monteiro 
de Barros, Q. Bocayu va, Bl'az Carneiro, Arb
tides Lobo, Saldanha Mal'inho, Joaquim Feli
cio, Joaquim ,le Souza, Aquilino do Amaral, 
U. do Amaral, Santos Andrade. Esteves Ju
nior, Luiz Delfino e Catunda. ' 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não havendo 

reclamações, dá·se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Comparecem durante a sessão os 81'S. Tho
maz Cruz, Francisco Machado, Virgilio Da
masio, Laper, Rodrigue~ Alves e Paranhos. 

Deixam de comparecer com causa partici
padiJ. os Srs João Pedro, Souza Coelho, José 
Bernardo, Codho e Campos, E. Wêmdrn-
1.olk, C. OttOlll, Sih'<L Cant'do, Pinlwil'O Gue
des, Raulino H,H'll. l'inlkil'o :.l;l(~tmdo e Julio 
Flota; e sem causa pal'ticiiJadcl U~ Sra. Cuelho 
RodI'igue~, J"ào Cunldro, Amaro Caval
canti, Ga~par DrUmm(Jilll, Ru~' I3al'bosa. 
Americo Lobo, Campos SaJles, Joaquim ]\[ur- j 
tinho, Generoso Marques e Ramiro Bar
cellos. 

o SR. 2" SECRETARIO (sen'inrlo de 1° ) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do I" secretario da Camara dos Deputados, 

dn,tado de 21 de setp,mbro. remettendo a se
guinte 

PROPOSIÇÃO N. 203-1893 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' autorisado o Presidente da Re

publica a "bl'Í!" no conente eX81'ci,cio de 1893, 
p:1ra os Sel'Vl~OS adeante mencH;mados, os 
-eo'uintes erelhtos, n;.~ lll.portan(;la total de 
'~9~671:314:liG02, assim distribuidos: 

r. Pelo Ministerio da .Justiça e Negocios 
Interiores : 

Creditos suppl<'mentares, na importancia 
de 1.248:037M80, cOITespondentes ás consi
gna~'ões da lei n. 126 B, de 21 de novembro 
([e 1892, a saber: 

Policia do Districto Federal 
(§ 4') ................•.• 

Corpo dp, Bombeiros (§ 5") ... 
Facullade de Direito de São 

Paulo (§ 11) .......... . 
Faculdade de Direito do Re-

Cife (§ 13) ............. .. 
Faculdade de Medicina da 

Baltia (§ 17) ...•. , •...••• 
Escola Polytedmica (§ 19) .• 
Escola de Minas de Ouro 

Preto (§ 21) •......•.••.• 
Gymna~io Nacional (§ 23) ... 
lnstituto Benjamin Con"tant 

\§ 2G) .•.•.•...•.••.•.•• 
instituto dos Surdos-Mudos 

(§ 26) .................. . 
Pahlcio d... Presidencia da 

Itepllblica (§ 33) •••••.•.• 
E\'entuaes (§ 48) .......... . 
Soceorros Publicos ....•.... 
Secl'etaria de Estado ...... , 
Policia do Districto Fede-

ral. ..• , .........•..•.... 
Junta Commercial.. ....... . 
Guarda Nacional. ..•....... 
InSll('ctoria Geral de Saude 

dos POL·tOS ............. " 
IIBütuto ,lOS Surdos-Mu

llos ;-scndo 5:01)0$ assim 
distribuidos: para a eon,i-
gmu;ào de ali men t<LÇã o 
4: IJOOS e para a de mate
rial das of'ficinas 1 :000$000 

10:000$000 
16:000$000 

16:220;';000 

15:810:';;000 

5:flOO;j;fJOO 
17: 2\M;iOOll 

3:0()0,~000 
61:4UU$UUO 

G:500$OOO 

1 :000$000 

45:8375480 
250:00lJ$;000 
800:000$000 
15:000$000 

211 : 200$000 
2:UUO,<l;000 

50:00U$UOIJ 

3:500$000 

10.000$000 
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Credito extraordinario 

Justiça do Districto Federal. 5:720$000 
lI. Pelo Ministerio da Guerra: 
Creditos supplementares na importancia 

de 5.372:543$150, para as seguintes consi
gnações, a saber: 
Instrucção militar (§ 5°) ...• 
Arsenaes (§ 7°). , : .......•.. 
Laboratorios (§ 9°) •...•..•. 
Hospitaes e enfermarias 

(§ 11) .••...•.•..•.•...•. 
Corpos especiaes (§ 13) ...•• 
Praças de pret (§ 15) ...... . 
Etapas (§ 16) ............ .. 
Fardamento (§ 17) ..•.•.... 
Equipamento e arreios (§ 18) 
Despezas de corpos e q uar-

91 :900$000 
170:UOO$000 
20:000$000 

265:709$000 
215: 120$000 
469:3%$750 

I .365: 100$000 
1.353: 121$140 

33:015$500 

teis (§ 20)..... . ........ 521 :950$000 
Companhias militares (§ 21) 76:650$000 
Classes inactivas (§ 23)..... 186:269$760 
Ajudas de custo (§ 24). ..... 104:372$000 
Diversas despezas ~§ 27). '" 500:000$000 

m. Pelo Ministerio da Marinha: 
Creditos supplementares na importancia de 

2.171:113$738, para aI! seguintes consigna
ções: 
Corpo de Marinheiros Nacio

naós (rt rubrica-material) 
fardamento.. .. .. . . . . . ... 1. 228: 776$380 

Munições na vaes . . . . . . .. ..•. 942; 337$:358 
IV. Pelo Ministerio da Industria, Viação e 

Obras Publicas: 
A) Credito extraordinario na importancia 

I 28J :306$250, para occorrer ás despezas 
com o serviço que incumbe á Rio de Janeiro 
City Impruvements Company, no segundo se
mestre do actual exerciciO, incluidos nessa 
verba os vencimentos do pessoal fiscal re
spectivo. 

B) Creditos extraordinarios na importancia 
de 25.789:580$U32, para occorrer ás despezas 
com as estradas de ferro da União, nos exer-
cicios de 1882 e 1893, a saber : . 

Para pagamento de dividas cahidas em ex
ercicios findos : 

Exercicio de 1892 

Estrada de Ferro Central do 
Brazil .................. . 

Estrada de Ferro do Sobral. 
Estrada de Ferro Sul do 

Pernambuco ............ . 
Estrada de Ferro de Porto 

Alegre a Uruguayana ... 
Prolongamento da Estrada 

de Ferro de Porto Alegre 
a. Urt.guayana .......... . 

9.997:747$719 
36:632$265 

122:604$G63 

101$525 

20:000$159 

Exercicio de 1893 

Para supprir a exiguidade das verbas do 
orçamento em vigor: 
Estrada de Ferro de Batu

rité (trafego e prolonga-
mento).............. ..... 515:000$000 

Estrada de Ferro Central 
de Pernambuco.. ........ 886:000$000 

Estr'ada de Ferro Central 
do Brazil. ... , .. .. .. ...... 10 . 930 : 023$70 I 

Prolongamento da da Bahia 1.892:00 $000 
Prolongamento da de Porto 

Alegre a Uruguayana ... , 1.346:000$000 

C) Credito extraordinario para o pagamento 
de dividas de exercicios findos, conforme a. 
relação junta na importancia de 218:000$000. 

D) Credito extraordinario na importancia 
de 2.530: 631$362, para occorrer ás despezas 
com os seguintes serviços: 

Melhoramento do porto do 
Recife ............. ·..... 300:000$000 

Melhoramento do porto da 
Parahyba, reduzida a 
50;000$ a verba consigna
da ao material na lei do 
orçamento vigente, fica 
elevada a 100:UOO$ a desti
nada ao pessoal. 

Linha telegraphica de Be-
lém a Manáos........... 1.300:000$000 

Correio Geral (para0 pessoal 
185:631$362 e 745:0UO$000 
para o material)... ...... 930:631$362 

Credito supplementar na im-
portancia de 763:602$579, 
sendo: 

Para o custeio da Estrada (le 
Ferro Sul de Pernam-
buco.. .. . . . . . .. .. . .. . . . . 150: 000$000 

Para compra de material ro-
dante da mesma estrada 613:602$579 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 21 de setembro de 
1893. - João Lopes, presidente. - Antonio 
Azeredo, l° secretario.-Thomaz Delfino, ser
vindo de 20 secretario. - A' commissão de fi· 
nanças. 

Dous do mesmo 10 secretario e de 22 do cor· 
rente mez, communicando que áquella Camara 
foram devblvidos, devidamente sanccionadol!, 
os autographos das resoluções do Congresso 
Nacional que autorisam o Poder Executivo: 
a estabelecer al1andega.s nas cidades de São 
Paulo e Juiz de Fora; a dispor sobre titulos 
ao portador; a auxiliar com 10:000$ ao insti
tuto da Ordem dos Advogados Brazileiros; e a 
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reorganisar o serviço do correio Federal.-In
teirado. 

Do Ministerio da Guerra, datado de 20 do 
corrente mez, restituindo, de ordem do Sr o 
Vice-Presidente dC1 Republica e devidamente 
sanccionado, um dos autographos da resolu
ção do Congresso Nacional dispondo que o 
governo empregará os officia.es e praças do 
exeT,cito no estudo o constl'ucção Ilií estr;Lda 
ds·'ferro de Catalão a Cuyabá, passando por 
Goyaz .... Archive-fie o autographo e oornmu
nique-se li outra Camara. 

Do Ministerio da Justiça e dos Negocios In
teriores datado de 22 do corrente mez, devol
vendo promulgoado um dos autographos da 
resolução do Congresso que estabelece o es
tado de sitio na Capital federal e no estado 
de Nítheroy.- Archive-se o autographo e 
co~~tInique-se li, outra Camara. 

O 3° SECRETARIO (servindo de 2°) lê e vae 
a imprimir para entrar na ordem dos traba
lIlos, o seguinte 

PARECER N. 269-1893 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3' discussão e 0 sem deba~ a.j)
provada e, sendo adoptada, vae ser remettida 
á sancção presidencial, a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 92 de 1893, autorisando o 
governoa reformar o Archivo Publioo e mar
canrto osvencimentos do pessoal dessa repap... 
tição. 

Segue-se em 2' discussão, com o parecer das 
com missões de constituição, poderes e diplo
macia e de finanças e. é sem debate approva
da e, fendo adoptado, passa para a 3" dis
cussão, a proposição da Camara dos Deputa
dos, n. 58, de 1893, mandando contiu.uar a 
cargo da Santa Casa de Misericorc1ia do Re
cife os proprios nacionaes, que ver lei do 
antigo regimell foram entregues a me:;;ma. 

Segue-se em 3' discussão, com a emenda 
approvada em 2', e com o parecer da com
missão de finanças. a proposição da Cama,ra 
dos Deputados, n .. 54, de 1893, tornando ex
tensi vas aos officiaes do exercito reformados 
de accordo com o decreto FI. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890, as disposições do decreto le
gislativo n. 18 de 17 de setembro de 1891. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra·se a 
discussão. 

Indo proceder-se á votação, verifica-se não 
A commrssao de justiça e legislação a haver no recinto mais numero legal,pelo que 

quem foi presente o projecto do Senado n. 43 procede-se á chamada dos Srs. senadores 
do corrente anno, que eutell<le com a aposen- que compareceram á sessão (39), e deixam 
tlloão dos magistrados em disponibilidade: de responder os Srs. Gil Goulart, Manoel Bí\-

Attendendo a que o projecto occorre a uma, rata, Cunha Junior, Messias de Gusmão,Mon. 
necessidade, que é sobremodo urgente em bem teiro de Barros, Aristides Lobo, Rodrigues 
da classe dos magistrados em inactividade, Alves, Paranhos e Santos Andrade. 
não por causa por eUes dada, mctid sim por A votação fica adiada por falta de numero 
virtude da org-anisação nova pela qual passou legal. 
a magistratura do pa,iz j e mais O Sr. President,e _ Não havendo 

Attendendo a que vem eUa fazer' cessar du- sobre a mesa assumpto urgente que deter
vidas que possam surgir com interpretação mine a convocação de uma sessão para ama
das disposições de lei sobre a mat~ria, que nhã, d0mingo, estão terminados os trabalhos 
não podem ter applicação áquelles fUllCCÍO- do Senado, e convido os Srs. senadores COIl!,
narios; é a commissão de pn.recel' que seja o parecer no dia 25 á I hora da tarde, para o 
projecto adoptado e convertido em lei. encerramento do Congresso Naciona.l. 

Sala das commissões, 23 de setembro de 
1893. - Gomensor •. - Joaquim Felicio, Levanta-se a sessão á I hora da tarde. 
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SesSãO solBmlle de Bllcerramento da terceira sessao da primeira lo[islatnra 

PreSldenoia 110 Sr. Prudente de Moraes (vioa-presldente de Senefo) 

- A' uma hora da tarde do dia 25 de setem
bro de 1893, reunülos no recinto do edificio 
do Senado Federal 08 Srs. senadores e depu· 
tados, tomam assento na mesa os Srs. Pru· 
dente Jooé de Moraes e Barros, vice-presi· 
dente do &lnMo, Gil Diniz GOUIart e Antonio 
Nicoláo Monteiro Baena, 2° e 3° secretarios do 
Senado; Antonio Azeredo e Antonio Borges 
de Athayde Junior, l° e 2° secretarios da Ca
mara dos Deputados. 

O Sr.' Pre@idenf;e declara aberta 
!li sessão do encerramento da presente sessão 
01) Congresso Na.eional e lê a seguinte 

E:x;posição 

Senhores membros do Congresso Nacional
Cabe-me ainda. uma vez a honra de presidir a 
sessão do encerramento do Congresso e o dever 
de fazer a resenha tios trabalhos realisados 
dura.nte a sessão le~islativa, que ora ter
mina. 

A actual sessão ordinaria foi aberta a 3 de 
maio, como d,etermina a Constituição em seu 
art. 17. 

O Senado, no dia seguinte, elegeu a sua 
mesa e as commissões permanentes e desde 
logo começou a funccionar com a devida assi
duidade; mas a Camara dos Deputados teve 
necessidade de demorar por alguns dias a 
eleição da mesa e commissões por falta de 
numero para deliberar. 

A Camara e o Senado occuparam-se por di
versas vezes com a revolução do Rio Grande 
do Sul; diversos projectos foram apresentados 
tendentes a restabelecer a paz naquelle es
tado, mediante a intervenção dos pocleres 
federaes, mas nenhum desses projectos conse
guiu a approvação do Congresso. 

O Senarro, em vista dos documentos respe
ctivos, e depois de largo debate, autorisou que 
fosse submettido a processo perante o fôl'\) 
cornrnum o senador Edua.rdo Wandenkolk, 
almirante reformado, julgando ter sido este 
preso em flagrante delicto de crime inafian" 
çll.vel, commettido oontra os poderes consti· 
tuidos. 

A revolta de grande parte da esquadra na
cional, realisada a 6 do corrente, no porto 
desta capital, sob o commando do contra
almirante Custodio José de Mello, determinou 
o Congresso a declarar em estado de sitio, por 
dez dias, a Capital Federal e a do Rio de Ja
neiro, autorisando o Presidente da Republica 
a estendeI-o dentro daquelle prazo a outros 
pontos do territorio nacional, onde fosse ne
cessario para a manutenção da ordem. 

Para concluir a decretação das leis orça.
mentarias e de outras de natureza urgente, 
o Congresso teve necessidade de prorogar por 
duas vezes a sua sessão, sendo a primeira 
prorogação até 15 e a segunda. até 25 do cor
rente, e ainda assim para que aquelles tra
balhos ficassem concluidos foi preciso que 
especialmente o Senado prescindisse de dis
cutir e emendar as propostas da Camara, con
vencido de que no regimen representativo é 
preferivel um orçamento defeituoso, eivado 
de erros, decretado pelo poder competente, a. 
autorisar a díctadura financeira, pois que 
tanto vale não votar o orçamento da receita 
e da despesa. 

A falta de tempo para estado reflectido, 
exame minucioso e discussão conveniente ná. 
elaboração dos orçamentos da receita e da. 
despeza. as mais importantes das leis a cargQ 
do Congresso, proveiu principalmente da. cir
cumstancia de só terem sielo distribuidas em 
julho, quando a sessão já ia em mais de meio, 
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as respectiva8 propostas e tabellas explicativas 
que o governo tem o dever de apresentar logo 
depois de iniciada a sessãe>. 

Durante a sessão que hoje finda, o Congres
so votou definitivamente 91 projectos, que 
constam da relação que acompanha esta ex
posição. 

De entre esses projectos mencionarei os se
guintes: 

O que fixou a força naval para o exercicio 
de 1894, determinando que esto constará: l°, 
des otficiaes dos estados maiores das esqua
dras e divisões navaes e dos que for preciso 
embarcar nos navios de guerra e transpor
tes; 2°, de 4.000 praças do corpo de mari
nheiros nacionaes, além de 124 da companhia 
de Matto Grosso; 30, de 600 praças do batalhão 
naval; 4°, de 500 foguistas contractados; e 
5° de 3.000 aprendizes marinheiros. 

Em caso de guerra, a força na vaI será a 
que for necessaria para attender ao serviço. 

Foi o governo autorisado: l°, a rever a ta
beBa de vencimento dos officiaes da armada 
e classes annexas; 20, a elevar i1 50 o numero 
de gua,rdas para o policiamento do arsen:,1 
de marinha e suas depenrlencias; e 3°, a só 
considerar armados os navios que estiverem 
em estado de desempenhar commissão. (Lei 
n. 144 de 8 de julho de 1893.) 

O que fixou as forças de terra para o ex
ercicio futuro, determinando que estas con
starão: 

1°, dos otficiaes das difi"erentes classes do 
exercito; 

2°, dos alumnos das escolas militares até 
600 praças e até 400 para as escolas de offi
ciaes inferiores ; 

3°,!le 24.877 praças de pret, as quaes 
poderão ser elevadas ao dobro ou mais, em 
circumstancias extraordinarias. 

Estas forças serão completadas pela fórma 
estabelecida no art. 87 § 4° da Con"tituição e 
na lei n. 2556 de 26 de setembl'O de 1874, 
com as modificaçges constantes 0S arts. 30 e 
4° da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 
1892. 

O governo nã.o pod3rá preencher os claros 
actualmente existentes no exercito além do 
efi"ectivo de 20.000 homens, salvo cricum
stancia extraordinaria. (Lei n. 161 de 17 de 
agosto de 1893.) 

O que autorisou a fundação de uma co
lonia correccional no proprio nacional Fazen
da da Boa Vista, no municipio da Parahyba 
do Sul, ou onde mais cOllvipI', para correcção 
pelo trabalho dos vadios, vagabundos e eapo
eiras,que,como taes, forem processados,na Ca
pital Federal, mediante o processo adoptado 

perante as juntas correccionaes no~ delictos. 
de sua alçada. (Lei n. 145 de 12 de julho ~. 
1893.) 

O que organisou a Supremo Tribunal Mili
tar, creado pelo art. 77 da Constituição. (Lei 
n. 149 de 18 de julho.) 

O que e:,tabeleceu o processo, mediante o 
qual o p oprietario de titulos ao portador, 
desapossado deUe;; por motivo estranho á sua 
vontade e á disposição da lei, poderá obter' 
novos titulos e impedir que a outrem sejam 
pagos o capital e os rendimentos. (Lei n. 149 
A de 20 do julho.) 

O que dividiu os estados em districtos elei
toraes, Ile accordo com o art. 36 da lei n. 35, 
de 26 de janeiro de 1892, que estabeleceu o 
processo para as eleições federaes. (Decreto 
n. 153 de3 de-agosto.) 

O que reorganisou a repartição e os servi
ços do Telegl'apho Nacional. 

O que estabeleceu as condições mediante 
as quaes poderão adquirir individuali
dade juridica as associações que se fundarem 
para fins religiosos, moraes, scientificos, artis
ticos, politicos ou de simples recreio. 

O que ampliou a organisação da Procura
doria da Republica e Fa'lenda Federal,creando 
no D;stricto Federal os lagares de 1 ° e 2° 
adjuntos do procurador da Republica e dando 
outra.s providencias. 

O que estabeleceu as condições mediante as 
quaes as companhias ou sociedades anonymas 
poderão emittir emprestimos em obrigações ao 
portador (deb"ntures);-estabeleceu pena p:lra 
o individuo, sociedade ou em preza de qual
quer natureza que, sem autorlsação do Poder 
Legislativo, emittir notas, bilhetes,fixas, vales 
ou outros titulos contendo promessa de paga
mento em dinheiro ao portador; marcou o 
prazo de seis mezes para o resgate de titulos 
ao portador emittidos ilIegalmente eautorisou 
o governo a emittir notas de $500, 1$, 2$ e 
5$, ate o valor de 5.000:UOu$, fazendo reco
lher igual somma em notas de 50$ para cima. 

O que autorisou a reorganisação do serviço 
dos correios, de conformidade com as bazes 
que estabelece. 

O que fixou o subsidio dos senadores e depu
talios durante a segunda legiSlatura. 

O que organisou o Tribunal de Contas 
creado pelo decreto n. 966 de 7 de novembro 
de 1890 e consagrado pelo art. 89 da Consti
tuição. 

O que approvou alistamentos eleitoraes e 
Gstabeleceu outras prOvidencias relativas a 
eleições federaes. 

O que approvou com modificações o decreto 
n. 1.107 de 17 de dezembro de lH92 que au
torisou a fUdão dos banco;; do Brazil e da Re
publica e estabeleceu outras providencias. 
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A despem para o exercicio de 1894 foi 
fixada em 250.457:908$652 assim distribuJda 
pelos diversos ministerios: 

Exterior ... , ...•.. 
Marinha. ........ . 
Guerra •..•..... " 
Justiça e Interior. 
Industria e Obras 

Publicas .. ; ..... 
Fazenda .....•... 

1.815:992$000 
17 .846: 199$915 
29.959:815:1;357 
14.473:832$660 

100.716:824$555 
85.645:244$165 

50.457:908$652 

A receita para o mesmo exercicio foi orçada 
na quantia de 233.521:890$743. 

Alem desses projectos de interesse geral, o 
Congresso votou outros de interesse local ou 
relativos a determinadas instituições como 
são as seguintes: . 

O que autoris6u a prorogação por um 
anno dos prazos concedidos á Companhia de 
Viação Ferrea e Fluvial do Tocantins e Ara· 
guaya para estabelecer a naveg~o no pri· 
meiro destes rios e seus afHuentes. (Decreto 
n. 131 de 25 de maio.) 

O que autorisou a concessão á Empreza 
Industrial de Melhoramentos no Brazil do 
privilegio para construcção, uso e goso de 
um ramal ferreo que, partindo da Estiva, vá 
á cidade do Mar de Hespanha, em Minas Ge· 
.raes. (Decreto n. 132 de 25 de maio.) 

O que autorisou o govêrno a conceder á 
Companhia Estrada de Ferro e Minas de São 
Jeronymo prorogação do prazo que for ne· 
cessario para a conclusão das estradas de 
ferro de que é concessionaria. (Decreto n. 133 
de 25 ele maio.) 

O que mandou estabelecer alfandegas na 
capital de S. Paulo e na cidade de Juiz de 
Fóra, em Minas Geraes. (Decreto n. 149 A de 
20 de julho. ) 

O que autorisou o governo a alfandegar 
as mesas de rendas de ltajahy e Laguna, em 
Santa Catharina, Antonina, no Paraná e de 
Itapemirim, no Espirito Santo. (Decreto 
n. 148 A de 13 de julho.) 

O que auto"isou a reforma do Archivo 
Publico, augmentando o pessoal e os venci· 
mentol:! 

O que dispensou de concurso os adjuntos 
do serviço sanitario do exerJito que tinham 
mais de dous annos de effectivo serviço. (De· 
creto n. 148, de 13 de julho.) 

O q ne mandou consirterar lentes substi· 
tuto,; (\a~ faculdades de meJicina os adjunto:> 
qUfl pa,saram a p. eparadores, os adjuntos que 

.nito ti'l'am contemplndos na O'tima. reforma e 
os prepara'lures que, tendo féito concur,o 
para adjuntos, foram classificado~. (Decreto 
n, 138, de 21 de junho.) 

9 que creou na cidade da Campanha, em 
Mmas G~raes, um externaTO ou ;rymnasio, ao 
qual sera applicado o regulamento approvado 
pelo decreto n. 1194, de 28 de dezembro de 
1892. (Decreto n. 142, de 5 de julho.) 

O que autorisou a abertura de concurren
cia publica para um projecto de monumento á 
memoria de Tiradentes. (Decreto n. 147 de 
13 de julho.) , 

O que presta um auxilio pecuniario, não ex
cedente de 10:000$, ao Iustituto dos Advoga· 
dos, para a realisação da exposição de traba
lhos juridicos. (Decreto n. 149 C, de 29 de ju· 
lho.) 

O que autorisou a a.l~eração do traçado 
da Estrada de Ferro Central de Alagôas. 

Os. que concederam amnistia aos compro· 
mettldos nos movimentos politicos de Sano 
ta Catharilla, Pernambuco, Maranhão e 
Goyaz. 

Foi autorisada a abertura de diversos 
creditos supplementares e extraordinarios 
na im portancia total de 34.961: 581$513. 

Entre e8ses creditos salientam-se por seu 
valor o de 18.000:000$ para a substituição 
do armamento do exercito e compra de ou
tros petrechos b 'Ilicos e o de 12.000:000$ 
para a reforma do materiai naval.-Ambos 
ao cambio de 27 d. 

Ficaram ainda pendentes da deliberação 
do Senado duas proposições da Camara 
recebias a 21 e 23 do corrente, autori
sando a abertura de creditos, sendo um na 
inportancia de 1.069:750$000 e outro de 
39.671 :314$602. 

Além dos projecto6 mencionados, foram 
votados muitos outros referentes a interes
ses particulares, a vlJltando entre elles as 
pnesões, melhoromentos de aposentadorias e 
reformas, que contribuiram para augmentar 
o desiquilibrio do nosso orçamento. 

Taes foram as occurrencias mais notaveis 
que se deram e &! resoluções mais importan
tes tomadas pelo Congresso durante a actual 
sessão legislativa. 

Ao eneerrar os nosso·; trabalhos, p~rmitti. 
me que, em nome do Congre~so Nacional, faça 
os mais sinceros e ardentes votos pela resta
belecimento da paz tão profundamente per-
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turbada em nossa patria pelos acontecimentos 
que a população assiste juntamente alarma
da, nos ·dias angustiosos que atravessamos, 
"Vendo brazileiros ferir, matar seus compatrio-
tas como si fossem inimigos. _ 

São estes os votos de todos os brazileiros 
que· amam esta. terra e que se esforçam, 
com dedicação patriotica, pela fiel observan
cio. e consolidação do regimen liberal e de
mocratico consagrado pela Constituição de 24 
de íevereiro, porque disso depende essencial
mente a integridade e a prosperidade do 
Brazil. 

Não será pela constante perturbação da paz 
e da ordem, pelas repetidas violencias contra 
a lei, pelo desrespeito aos poderes legitimos, 
que conseguiremos firmar o regimen de liber-

. _dade estatuido na Constituição da Republica. 
Os pronunciamentos, as revoltas da força 

armada contra os poderes constituidos pela 
sobera.nia. nacional, ensina-nos a historia - o 

melhor mestre dos povos - produzem fatal
D1ente a anarchia e a anarchia é a. precursora 
infallivel do despotismo. 

Está. encerrada a terceira e ultima sessão 
ordinaria da primeira legislatura do Con
gresso Napional. 

PRUDENTE DE MORAES. 

Finda a leitura, o Sr. presidente declara 
encerrada a terceira sessão da primeira legis
latura do Congresso Nactonal da Republica 
dos Estados- Unidos do Brazil. 

Em seguida levanta-se a sessão solemne de 
encerramento. - Prudente Jose de Moraes 
Barros.-Gil Diniz Goulart.-Antonio Nicoldo 
Monteiro Baéna.-Antonio Aeredo.- Antonio 
Borges de Athayde Junim·. 

FrM DO QUARTO E ULTIMO VOLUME 




