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Francisco Si: ·• 

<il' Sobro um requerimento de varios Senadores, pedindo 
sessão secreta para discussão do projecto autorizando 
o Governo a tomar médidas de caracter militar e f\~ 
nanceiras. Pag. 39, · · · · · --

.A proposito . de um discurso do Sr, Miguel · de Carvalho, 
referente a emendas da Commissão iJe Finanças sobre 
!? projecto de defesa nacional. Pag. 68. 

Associando-se ao voto de 'pezar pelo falleciinento do arco-
. bispo D. José Joaquim Vieira. Pag. 7.7. . · · 

Generoso llar;üee: · 
' 

Defendendo o parecer da· Commissão de ·constituição e 
· Diplomacia, que approva o accôrdo celebrado entre os 

Estados do Paraná e Santa Catharina, alterando~lhes os 
limite§. Pags. 422 a 454. · · · 

Lopes Gonçalves: ' 

Sobre o ·parecer da Commissão de Constituição e Diplo
macia, que ápprova o accõrdo ce.IEibrado entre os Es
tados do Paraná e Santa Catharina, modificando~lhes 
os limites, Pags. 325 n 341. · . ' .. 

Occupando-se do projecto que altera as'. taxas do· imposto 
sobre vencimentos e subsídios. Pags, 594 a 600 .. 

. . . . . 

. ILuiz Vianna: 

Solicitando um voto de pezar pelo falleciménto . do Dr •. 
Araujo. Pinho, ex-governador do Estado da Bahia, Pu~ 
gina 246. · · · · 

' . 
llendeá de Almeida: 

' 
Justificando um requerimento em que -pede que o Senado 

se congratule' com o Senado dos Estados Unidos pela 
data commemorutiva da sua independencia. Pags;. 36 
e :n. : . 

' . 
Favoravel a um reque1•imento de varios Senadores, pe

dindo uma sessão secreta para discussão do projecto 
que ·autoriza o Governo a tomar niedidas de caracter 
militar e financeiras · para· defesa do paiz. Pags •. 43 
e ~4. · 

Justificando um requerimento da· Commissilo Especial Re- · 
· visora dos Quadros do FunccionaUsmo Publico. Pa-

l,illa lil. '· 
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A .proposito de sessões secretas do Senado, cujos assumptos 
,. foram publicados pela imprensa desta capital. Pa-

ginas 67 a~.. · " . · 
Justificando 'um requerimento para que o _Senado tele

graphe ao Ministro da França;, nesta capital, felici
tando a Republica Franceza pela data de 14 de julho .. 

· Pags.· 96 e 97. · ' · 
• 

· Occupando-se . da defesa nacional pela segunda linha do 
Exército, ou Guarda· Nacional. Pags. t04 a :H5. . 

Em defesa do parecer da Commissão de Constiti.Iioiio e Di
plomacia, approvando o accõrdo celebrado entre os 
Estados do Paraná e. Santa Catharina, modificando-lhca · 
os Jimites. Pags. 309 a 325. · 

:Miguel de Carvalllo: 

Combatendo um requerimento em que varios Senadores 
pedem sessão secreta para discussão do projecto, que 
·autoriza o Governo a tomar medidas de caracter mi
litar e financeiras' para defesa do· paiz, ante a confla
gração universal. Pags. 40 a 43. 

Occupando-se de sessões secretas no · Senàdo, cujos as-
. · s~mptos . veem á imprensa. Paga. 61 a 67. · 

Paulo de -Frontin: 

-Defendendo-se de uma referencia ao Ministr.o da Guerra, 
que um jornal desta cidade attribue ao orador, Pa-
gina 41. · · · _ · 

Justificando um projecto, que suspende o iinposto cobrado 
sol:lre .subsídios e vencimentos. Pags, 128 a 134, 604 
e'i108. -

Occu!)ando-se · das emendas á proposição que estabelece 
· multas contra locomotivas que trafegarem sem . appa
. relhos contra incendios. Pags, l75 e 476 . 

. 
Pires Ferre ira: \ . ' 

So~re -o parecer recon.hecendo iim senador pelo Districto 
Federal; pede votação nominal. Pags. 5 11: tO e 14. 

Occupando-se de re~·erencias feitas pela imprensa ao que 
· se passa em sessões secretas do Senado. Pag. 59. 

. . . 
J\ayniundo de Miranda: 

Justificando uma indicação no sentido de reunidas as Co~
missões do Justiça o Legislac;ão e Constituioão e- D•
plomo.cia, com o caracter cje Corrtlnissão Especial de 
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•·· .. Salvação Publica, formularem um projecto âe lei, 
acautelanâo os direitos do povo contra a geral espe
culação mercantil dos generos alimenticios. Paginas 
460 a 472. " · · 

1• Sobre o projecto quê altera as faxas do imposto sobre ven-
·.· cime.ntos e subsidios .. Pags. 600 à 604.. · · · · . .· 

. ' . ' 

·Ruy Barbosa: .. 
· Oppondo~se. ás conclusões. do parecer ·da . Con,uxi.issão de 

Coristi~uicão e Diplomacia s.obre a proposição n .. 34, 
· ' . deste anno, que modifica os· limites eliltre os ·Estados 

· do Paraná· e· Santa Catharina. Pags. 246 a 305.· · 
• I ; ( .: I • ' ,. . ' ' ' ' • . ' 

Soares dos Santos: 

Manifestando-se .favoravel ao requerimento·; de varios Se
nadores, P.!ldindo sessão secreta para discussão do pro
jecto que autoriza o Governo a tomar medidas de· ca
racter militar e financeiras pára . tornar efficiente a 
defesa .do . paiz, ante á conflagração .universal. Pa-
ginas 39 .e 40 •. · ·. 

Sr, Presidente: 
. . :, . 

Explicando o motivo por que a Mesa não a'cceita uma 
. emenda do Sr. Alencar Guimarães . á proposição que 

approva o accôrdo . celebraâo entre os Estados ao Pa'- · 
raná e Santa Catharina, definindo-lhes os seus liinites .. 
Pàgs. 454 e 455. · .. · · · · · 

·, .... ' . ! ••· ' .. 
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:rla.teriis contidas neste volume. 

Acc6rdo en.tr.e os Estados. dg Paraná e ~anta· Catharina, para 
defmtr os seus hmttes. Propostçlí.o' n. 34; .. Parecer 
p; 113; Voto em separado e documentos. referentes ao· 
mesmo assumpt.o. Pags. 19 a 20, 145 a 235, 246; 308, 309, 

. 325, 379, 422, 454, 455, 483 e 515. · .. 

.Apparelhoo contra inc~ndfo- Propnsiclí.o ·n. t28; ~e t9t6, esta
belecendo multas para as· locomotivas ·ÍlUe trafegarem 
sem os apparelhos preventivos contra· incendios; Pa-
gina 475. ·. · · · .. · ·. · · · . 

. ' . ' 

Cessão de uma faixa de terrenos á Prefeitura , da. Districto 
· Federal. (Projecto n. 33, de 1916.) Pags; 17, 2i, 57 e 93. 

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

Convençlo postal entre o. Chile e· o Brasil•. (Proposiol!.o n. 35, 
·. ··de 1917.) Pag. 25. · ' · : ·' · · · · 

Corpoà ~e' offlcÍàes da' resel"ia de ·1· li~ há:· (Parecer~da Com-
. . fuisslí.cl· de Marinha '.e Guerra sobre a proposiclí.o nu-

. < ·' · ··mero 178,. de- '1916, constituindo o; .. .) Paga·,. 238 a 246. 
I ~ • ..• í ' • .. I' ·, < • ' • ' I • • . ·c··, .d,,it' ''"'''.}.'• 0 J, •I' ';' ··::•.,, ' ·'I,•' ;,, I .• •' <, ,·., "'• 0 

re oa:~·.: ·. , .. · ..... ,·.......... . . . . . . ..... ··. ·. , .... · . 
• ' ' I • ' 'I ' . 

De 4:688$104, para pagamento a D. Maria Ignez Salazar. 
· Pag. 2. · . · ·. · · · · · 

,D.e·U:OOO~ para pagamentó ~ D. Hel~na de Li~a SantdS ... ,,.,..·v Moreira·:'Pag;'·2 •. ' ., · _,,,_, .... , ···· '·. · · ·· , · 
:• ,, ···•.1: .'o.( __ ~ ••.• .' ·• ... '•"( ~' ',· ,.,,·· ·-··· .-. ·,' ._,. 

ne· HO:OOO$, para· as despezas da Estrada· de Ferro de Ita
pura a Corumbá, 110 exercício de t916. Pags. 2 e 142, 

De 24:537$495, para paga~ento a :D. · Alice. 'de Andrâde 
'." -Pinto do ·Rego;.Montt~iro: Pags, i1'1.,.e, ~~~~ ,. . . · · · 

. ·• • ·! • , • • 

Dé 50:000$ ideln de subvenção pelo serviço de navegação 
. - ·· dó ·Baixo S. Fràncisoo; Pag~ 'i17. · ;" .· ·· .:. . ·.: 

- . De 150:000$, supplementar á verb~ · 3•,. ·art. · 74/do orça~ 
men'to vigente. Pag. U8. · .. . · 

\ 



TUI ' :!NDICE 

Do 50:000$, .pai•a Lrabalhos preliminares do Serviço Geo
graph ico Militar, Pag. 121. 

De 10:054$300, paro. pagamento a Francisco de · Mello 
;Franco. l>ag, 122. . · · . 

De 10. ~58:803$172, supplcmentar á verba 6' - Estrada de 
Forro Central do Brasil - para pagamento de despczas 
no cxcrcicio vigente. Pags. 127 c 420. 

De 236$650, para pagamento a. D. Martho. Berdoensque, :Pa-
gina f38. . · · . · · · :. . · · 

De 59 :601$800, ·paro. pagamento de so.lo.rios dos ·domingos e 
feriados aos operarios do. Imprensa Nacional. Pag. 139. 

De 4:500$, para pagamento ao Dr. Francisco L Marcondes 
Homem. do Mello. Pag. 141. 

rie 110:000$, para occorrer a despezas da Estrada de Ferro 
Itapuro. a Corumbá. Pag. 1~2. 

De f 7.187-7-2, paro. pagamento a Sampaio Corrê~ & Comp., 
de fornecimentos á Estrada de Ferro Central' do' ·Brasil.: 

. Pag. 479. · · · 
De 5:380$628,· para pagamento a D. Maria das· DOres Lins 

}la Cunlm l\Icnezes! Pag. 479. 
De 6:500$,' para pagamento a Marcolino José Bessa. Pa-

gina 479. · ' . · ... · . . · 

De 32:584$184, para pagamento a •D.1 iEmiliana. Cobra 
, . Olyntho e outr.os. Pag. 180. . . · 

De 15 :000$,. papel, · e 90:000$, ouro, para pagamento de 
tuneoionarios do corpo. diplomatico .. Pag. 48(). · 

' ~ ' ' ' ' 
De 150:000$, ouro, supplementar .á verba 29' - Ex:ercicios:: 

findos --- do orçamento do Mini'sterio da Fazenda, do 
corrente exercício, para pagamento a «The Brazil 
Great. Southern Railway Company,, ·Pag. 480, · . ' . . 

Demonstrações de pezar: . • 
jl • ' 

Do Sr. Cunha Pedrosa, sobre a votação da. proposioão re. 
ferente no .nccõrdo entre os Estados 'do Paraná e Santa 
Catharina, modificando-lhes os limit~s •. Pag. 474 • . . . 

Demoootrações de pezar: 

Pelo fallecimento de D. Joaquim José Vieira, .bispó~ resi.:. · 
. gnatario de Fortaleza. Pags; 59 o. 61. ' . . ' . . 

Idem do Dr. Eloy Simões, chefe politico no Estado do Pará, 
Pags .. 131 c 135. • . . 

Idem do Dr. 'Ar·nu,io Pinho, ex-governador do Estndo ·da 
Bnhia. Pag; :w;, · 
. '. ' . 



'INDICE 

· · Documentos: 

Publicação feita a pedido do Sr. Erico Coelho e referente 
á Guarda Nacional. Pags. 102 e 103. 

, . Referentes á proposioão·n. 34, de 1917, sobre limites entre 
os Estados do Paraná e Santa Catharina. Pags. 203 a 
235. 

Observacões sobre as leis eleitoraes ns. 3.139 e 3'.208, de 
2 de agosto e 27 éle dezembro de 1916, apresentadas á 
Commissão de Legislação do Senado, pelo Juiz. Federal 
do Estado do Espírito Santo. Pài;s. 342 a 378. . . 

Referidos pelo Sr. Alencal' Guimarães em seu discurso 
sóbro o accõrdo celebrado pelos Estados do Paraná e 

· .- Santa Catharina, modificando-lhes os. limites. Pa
ginas 515 a 59l. 

• 

Dotação ao Dr. Oswàldo Cruz- Parecer n. · 107; de 1917, sobre 
uma emenda á ·proposição n. :1.25, de 19:1.0. Pags. :139,. 
mem. , · 

. Emendas: 
Da Commissão de Finanças: 
. ' 

Ao substitutivo da Commissão · de' Marinha e 
· Guerra, ao' projecto que· autoriza o Golferno a tomar 
.. as medidas que forem indiéadas, no sentido de tornar 

efficientc a defesa do paiz' ante a conflagração. uni
versal. Pags. 25 a 29, 45 e 415. 

Da Commissão de Justiça e Legislação: 
A' proposição n. 128, de 1916, que probibe, nas es

tradas de ferro, o emprego de locomotivas desprovidas 
de rêdes protectoras para· impedir incendio por fa· 
gUlhas. Pags. 84 e 85. ., 

Da Commissão de Marinha e Guerra: · . . 
·A, proposiÇão ·n. 178, de 19:16, constituindo o corpo 

de officiaes da reserva de. fa linha do Exercito. Pa- · 
ginas 239 a <24i. · 

Do Senado: 
Ao projecto n. 14, de 1910, que regula. a execuoão · 

de .sentenÇas do Poder Judiciaria .. ·Pag. 22. · • 
Do Sr'. Alencar Guimarães: 

., . 
--Ao. projecto n. 14, de 1910, que regula a execuciio 

das 8untoncas ,do Poder Judiciaria. Pags. 87 a 90. 
A' proposição que approva o aocôrdo celebrado. 

onLre os Estados do Paran~ o Santa Catharina, alte-
. rando-lllcs .os limites.' ·Pag,·'454. · · .... · 

' ' 
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Dos Srs. Bueno de Paiva., L. de Bulhões, Francisco Sá, 
.Erico Coelho, vencido, Alfredo El!is, João Lyra: · 

Ao projecto autorizando o Governo a tomar me. 
didas de caracter militar e. financeiras para assegurar 
a defesa do paiz ante a conf!agraoão universal. Pa· 
ginas 52, 53, 74 a 77, 9:1. a 93 •. 

Do Sr. Mendes de Almeida: . 

Ao projecto· acima. Pags. 53 e 75 
' ' . . 

A' proposição n. 63, de 1915: penas para as policias 
militarizadas da União e dos Estados. Pags. :1.36 e :1.37. 

Do Sr. Paulo de Frontin:: . 
A' proposição estabelecendo multas para· as loco- . 

motivas que trafegam sem. apparelho contra incendio, 
Pag. 476. · ·· · 

Do Sr.· Pires Ferreira: 
Ao projecto sobre medidas militares e financeiras 

para assegurar a defesa do paiz. Pags. 53, 75,76 e'77. · 
A' proposição n. 63, de 1915, penas para as policias 

mili~arizadas da União e dos'Estados, Pags, :1.36 e :1.37. 
' . : ",, . . . ' . ' ' .. 

Do Sr. Ruy Barbosa:· . · ' :' · .. 
, • I .. • • ' • 1 " • ' ' / ' • • , " • • • , , • ' 

. A'. cõnolusão. do. parecer que approva .o accôrdo 
celebrado entre os Estados do Paraná e Santa Catha- . 
l'ina, ~odificando-lhtls os limites. Pags. 308 e 473, 

_;faould.adQs ·.de. Medicina .. da Bahia e do Rio de Janeiro. (Pro-
, .. ,, ..... jecto. n. • 41Í··de: :1.9:1.0, . creando . mais .. um Jogar de assis~ 

· . tente de c inica psychiatria . e molestias . nervosas.) 
Pag. 23. · · . .. ,, , .... . .. 

Favorera: 
' '· . . 

, ' 'I ' ;,I' t \ ' ·, ' ' · · · i ' ' ' ' t ' • • 
1

, ' , . • •' ' ' ' • · 1 

· · A' Liga Marítima Brrtsileira. '(Projecto n .• 46, de. :1.916, que · . , 
. reconhece· de' utilidade publica.) Pags. 3 e 20. 

· Aos clubs, associações o institutos que tenhãm por~fim' o 
estudo e desenvolvimento da aerostacão no Brasil. 

· Pags~ 3 e 20 ..... • ' ' · .. _. · · · 

A' Academia ·de Commercio de Santos. (Proposição n. 21, · 
. de 1.912.) ·pags, 16, 21,.58 e 93. · 

.~ 'Escotá Pratica·· d~- Queiroz ·(ProposiÔãp n: 45, de 19:!2.) · ·· 
·. Pngs. 16, 21, 58 e 93. · .· 

·· · :·ici ·tycciU:'de .A:gróncmifa d·e .. Pelot~s·. (Proposióão n.· 46, de 
:!912.) ·Pags. :16;' 21, 58· e 9::1· •. · 
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Honras militares a professores civis; (Projecto ~. 25, de 1915.y 
_ . . :pag. 24, · · · . 

Impostos sobre vencimentos e subsídios. Projecto -·n. 8, deste 
· · · anno, alterando as taxas. Pags. :128 a 134, 594 a 600, 

600 a 604, 604 a 608. · 

Indicação- N. :1, de 1917, para que as Commissões de Justiça e 
. Legislação e Constituioão e Dip\Qmacia reunidas, com 

caracter de · Gommissã'o Especial de Salvação Publica, 
formulem um projeç.to de lei, acautelando os direitos 
do povo contra a especulação mercantil sobre os~ 
preços dos generos alimentícios. Pag,' 472. 

' . 
· Leis el!litoraoo.....,Observacões sobre as de ns. 3.139 e 3.208, 

dé.· 2 de agosto' e 27 de dezembro de 1916, apresentada á. 
Commissão de Legislação do Senado pelo juiz federal 

· pa Secção .do Espírito Santo. Pags; 342 a 378 • 
• 

Licenças:· · ' 

A Armando· Pereira Nunes. (Proposioão n. 18,. de :1.917.)' 
·. Pag, 69. 

A Joãó José de :Araujo. Pinheiro. (Proposição n. 36, de 
· :1917 .) Pag. 99. · ' 

A Julio Gaivão de Souza. (Proposição n. 4:1., de 1917.) pa. 
gina HS. · . · · · · · . 

A José Maria. '(Proposição n. '42, de :1.917.) Pag. H9. 
A Luiz Miguel Barreto. :(Proposição·.n. 43,. de 19:17.) Pa. 

gina :l19. 
A Manoel Jo~é de Oliveira. [(Proposição n .. 44, de :1917 .)/ 

Pag. :1.:1.9 ., · . · 1 

A Antonio Pereira. Teixeir~t. ,(Proposição .n. · 45, ·de f9i7. )] 
P . 'i20 . ' I ' . ag. • . ~ 

t ~ Bernardo Diàs. '(Proposição .n. 116, de :1.9:1.7.)' Pag, :1.20.1 

:A· José Luiz da Costa Carletto. :(Proposição n, 47, de :1.917.)] 
·Pags. :1.20, 4:1.9. . . . 

-11, . " ' 

· :A ~enrique Eduardo Cussen. (P.roposição n. 49, ae :1.9:17 .): 
·J?ag. i2f.. .. ....... , · . , . .. 

:A: iVitalino Coelho ·de Figueiredo. (Parecer n. iOS, de 
:1.917.) Pag. :1.40.: · '· 

-:A Alfredo Cruzeiro. '(Parecer n.' US,' de :1.917.)' Pag. li13.1 

.8. 'Alexandre Gomes 'de Oliveira. '(Parecer n. 1:16; de :1917 .): 
" Pag, 414., -· · : :, ... :. · ·. · · · · · · · · : 

· :A· Plinio de Barros Barbosa J:;'ima. ((Parecer n. 1i7, de 
1.917;); Pas:. 4~~· .. ·· . ·· , · · · · 
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1l. :Antenoi' Pinto Barllosa. (Parecer n. 118, de :1917 .). Pa-
gina 416. · · 

:A Antonio Vasques da Costa. (Parecer :ri. 120, de 19'17.)i 
Pag. 4:17. . 

A .Tonathas do Nascimento Bomfim. (Parecer n. :12:1, de 
:1017.) Pag. 4:18. · . 

·Limites entre os Estados do Paraná e Santa Catharina. (Pro
.iecto n. 34, de 1917.) Pags. 19, 20, 145, 246, 308, 309, 

, 32S, $79, 422, 454, 455, 483 e 515. 

Melhorias: 
., 

Da reforma do. 2• sargento Arsenio DeÚiarpio. Velloso da 
Silveira. (Projecto n. 7, de :19:16'.) PagS', 7, 2:1, 57 e 69, 

Da reforma do alferes da Guarda NacionaÇda Capital Fe-
deral, José Azevedo Bastos. Pag. 101. . . 

. ' 

Monumento. ao Dr. OswaldÕ Cruz. (Parecer n. :1.:12, de 1917, ao .·· 
· proJecto n. :1,. deste anuo, autorizando o Gover11o a con-

. correr com 200:000$.) Pags. 143 e 144. · · . 
.. Officios: 

Do Sr. :1• Secretario da Camara dos Deputados, remettendo 
· as proposições ns. 31, 32 e 33. Pag. 2. . . · . 

Do St·. 1 o Secretario da C amara dos Deputad!>s, remettendo · · 
a proposição n. 34. Pag. 19. · 

Do Sr. 1 o Secretario da C amara dos Deputados, remettendo 
a proposição n. 35. Pag. 25. . · 

Do Sr. Senador Abdon Baptista, renunciando ao mandato 
de representante de Santa Catharia. Pag~ 48. . . . ,. ' . ' ' ' \ 

Do Sr. Ministro da Franca, agradecendo as . felicitações 
do Senado.·ao chefe das forcas navaes francezas, que 
formaram no dia 4 de julho, em homenagem aos Es-
tados Unidos. Pag. 55. · · 

Do Sr. Arthur Poel, Ministro da Grã-Bretanha, agrade-
. cendo as felicitações do Senado ao chefe das forcas 

navaes inglezas, que tomaram parte nas homenagens 
prestadas, nesta cidade, aos Estados Unidos da. Ame- • 
rica. Pag. 70.. .· , .. · . · · ·-. 

Do' Sr. Ministro da Fazenda, .restituindo autographos, Pa~ 
gina 80. · · . , 

Do SI;_ 1 o Secretario da Camara dos Deputados, remetten4o 
.. a proposioíto n. 36. Pag. 99. : 

Do Sr. Ministro da Justicíl e Negocio.s Interiores, remet-
t.endo nutogruphos. Pags. 99 o 307. · 
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Do Sr.~. Ministro da Viacão c Obras Publicas, restituindo 
autographos. Pag .. 99. 

Do Sr., 1• ,Secretario da Gamara dos Deputados, remettendo 
. as proposições de ns. 37 a 51. Pags. 117 a 122 .. 

Do Sr .. i• Secretario da Gamara dos Deputados, remettendo 
a proposição n. 52. Pag. 127. · 

Do Sr.·1• Secretario da Gamara dos Deputados, remettendo' 
. , as proposições de ns. 53 a 55. Pag. 139. · · 
Do Sr. Ministro da Fazenda, transmittindo a mensagem 

com que o Sr. Presidente 'da Republica communicu. 
haver sido feita no· decreto ·n. 3.291, de 28 de junho 
de 1917, a correcção de que trata a mensagem enviada 
pelo Sr. Presidente do Senado sobre a resolução- re
levando a prescripção em que incorreu D. Maria. 
Constança da Cunha Moreira, para percepção de mon-
tepio. Pag. 378.. · · 

Do SI'. Ministro da· Guerra, prestando informações sobre 
o projecto que manda readmittir nos quadros do Exer

. cito e· da Armada · os officiaes que se demittiram por 
não acceitarem as condições da amnistia concedida aos 
revolucionarios. de 1893. Pag. 379. 

' ' 
Do Sr. Ministro da Marinha, idem. Pag. 379. 
Do Sr.' Ministro das Relações Exteriores, transinittindo a 

mensagem com que o Sr. Presidente da Republica sub
mette á consideração do. Senado diversos i:lecretos 
sobre o corpo diplom~tico. Pag •. 459. 

Pareceres: 
Da Commissão de Constituição e Diplomacia: 

NY 92, de: 1917, sobre .o ccveton · do Prefeito do Districto 
Federal. á resolução do Conselho Municipal, que conta· 
tempo. para aposentadoria. do porteiro do Pedagogium, 

. Acylino da Costa Jacques. Pags. 55, 56 e 94. 
' ' 

N. 99, de· 1917, idem,· que tornou extensivas á professora 
· .D . .Toaquina Rosa Pereira de Assumpç~o as dispo

sioões do decreto n. ~.170, de 6 de ,iane1ro de 1908.: 
' · Pags. 71, 72. e 98.. ' · . 

N. 100, de 1917,· idem, que autorizou o Prefeito a mandai' 
pag!!r a l\larit~: d~ Gloria ~a~rétos, ec.o.~om!_t· addida uo 
Instituto ProfiSSional Femmmo, gratiflcacuo por ser
viço nocturno. Pags; 72 a 74 e 98. · 

N. 113, de 1917, sobre ·n proposicão n. 34, deste !l;nllO, ap
provando o accOrdo entre os Estados do Parana e Santa. 
Catharinu no intuito · de definir os limites entre os 
mesmos Estados. Pags ~ · 145 a 202. 246, 308, 309; 325, 
.;379, 422, 4~4 e 483. · 

• 
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iDA' DE FIN.t\NQAS : 

N. 91, de 1917, sobre o substitutivo n. 6, oeste anrio, da 
~ommissão de Marinha e. Guerra, ao projecto n.: 2, de 
1917, que dá ampla autorização ao Governo, para que 
seja efficiente o poder militar da Republica de modo 
que a defesa do paiz possa ser assegurada aÍlte a con-
flagração universal. · Pags. 25 a 35. · · · 

N. 101, de 1917, sobre as emendas ao p_rojecto n.. 6, deste \ 
anno. Pags .. 74 a 77 ·• . · : , 

N. 107, de f917, sobre a emenda (L proposiÇão- n. 28, de 
1910, concedendo a dotação de 200:000$ ao Dr. Oswaldo 
Cruz, como reconhecimento . pelos sel'Vióos prestados 
com a extin'CÇãó dá febre amarella no 'Rio de Janeiro •· 
Pags. 139 cd,40.. , · 

N. 108, de-1917, sobre a proposição n. 21, de 1917, conce
dendo'licença a Vitalino Coelho de Figueiredo, guarda· 
civil. ·Pags. UO e 141. 

N. 109,. de· 1917, idem·, ri.. 23, de 19171 àbrindo étedito para 
. pagamento ao professor em disponibilidade da Escola 
Nacional de Béllas Artes~ Dí'. Francisco 1. Marcondes 
Homem de Mello. Pags. 141 e 142. 

N. :1:10, de · 1917, idem, n. 33, deste anpo; que autoriza a 
· abertura do credito de 110:000$. para despezas da Es., 
trada de Ferro Itapura a Corumbá. Pag. 142. 

··N. :LH, de 1.917, idem, n. 4.0,_deste anno, elevando· as con
signações da verba 2• d1> orçamento do Ministerio da 
:Viação. 'Pag; 14.3. , 

.N. H2, de .1917;' sobre o projecto n. 1, deste anno, auiori
zando o Governo-~ a concorrer com 200:000$ p_ara o moo~ 
numento a Oswaldo Cruz. Paga. 143 e 144. 

N, Ú5, de 1!Í17, sobre a proposição n •. 10, deste anno, que 
concede licença ao empregado da Estrada de Ferro 
Central. do Brasil, Alfredo Cruzeiro. Pag. 414;1 

' .I • 

·N. H6, de 1917, ideni,.,l!. ii, deste anil.o, concellendo licenQa . , 
· ao empregado da Estrada de Ferro Central do Bras1l,_ 

Alexandre Gomes de Oliveira. Pág, 414_. 
N , 11.7 de 1.917, idem n. 13;-aeste atino, concedendo ·ucenclll 
· ·· à Plínio. de Barros Barbosa Lima, praticante da. Dire...; 

étoria Geral dos Correios. Pag. l.ti5. 
N. 118, de _1917, fdem n. :1.5, deste a?I~o, que concede licença 

à Ante:iJ.or Pinto Barbosa, fogu1sta .da Estrada de. Ferro: 
Oeritral' do. :Brasil •. Pag •. 416;1 .· 

N: 1i9~ de. 19:1.7,. idem n. :17, deste anno, .reconbecendo a
D. Maria Feliciana Cordeiro Galv.ão o direito .á p_ensã.a. 
ae' montepió .•. Pa,s..; [l16., · 

' 
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N .. 120, de 191:7, idem,n. 20,.deste anuo, concedendo licença 
a Antonio Vasques da Costa., telegraphista da Estrada 
de Ferro Central do Brasil. Pag. 417. · 

N. 121, de'1917, idem n. 30, deste anuo, que .concede licença 
ao . telegraphista: da Repartição Geral dos Telegraphos, 

· Jonathas do ·Nascimento J3.omfim. Pag. 418. 
N. 122, de'i917, 'idem n. 37, deste anuo, abrindo credito de 

24:537$495 para pagamento· a D. Alice de Andrade 
· Pinto do Rego Monteiro, em virtude de sentença judi~ ·· 

ciarla. Pag. 418; ' 
N. 123, de :1.9:1.7, idem n. 49, deste anuo,. concedendo licença 
· a. Henrique Eduardo Cussen, archivista da Estrada de 

Ferro O és te de Minas. Pag. 419'. 
N. 124, de 1917, idem n. 52, deste anno, autorizando a abet·~ 

·· tilrâ: de credito supplementar a diversas rubricas do 
orcament:o vigente do Ministerio da· Viação, na impor~ 
portancia de 10.458:863$172,· para .occorrer a despezas 
na Estrada de Ferro Central do Brasil. Pag. 419. 

. . DA DE. JUSTIQA E LEGISLAÇÃO : . 

' N. f02, de 1917, sobre as emendas á proposição n. 63, de 
6~.~.~. . . 

N. 103,. de :1.917, sobre a proposição n. f28, de 1916, prohi.:. 
· billdo, nas estradas de ferro, o emprego de locomotivas 

·desprovidas de rêdes protectoras para impedir-o in~ 
c~endio por fagulhas. Pags. 83 a 86 .. 

. N. 104, de 1917, sobre a proposição .n .. 170, de 1916, que 
manda contar tempo de serviço ao professor do Insti-. 
t.uto Benjamin Constant, Vicente Cernicchiaro. Paginas 
~a~. ' 

' DA DE MARINHA E GUE!\RÀ: 

N~ 106, de 1917, orferecendó um 'projecto, que .melhora a 
. reforma do alferes. José Azevedo· Bástos; .do .2• batalhão 

de· infàiltaria da Guarda, Nacional da Capital Federar.; 
Pag. 101. . . . , ·· . 

N·. H4, de :1.917,. sobre a proposição n.: 178, de 19:1.6; consti~ 
.. . tuindo o corpo de officiaes da reserva da 1 n linha da 

Exercito. Pags. 238 a 246. • 

· DA: DE ·PoÓEREs : . 
· N. 90, de 1917, sobre o reconhecimento . .de um sénador pela 

· · Dist~icto Federal. Pass. 3~ 4, 5 e f5. 

DA IDE' REDACÇÃO: 

}t 88, de 1917 do' projecto n .. 46; dei916, que .. rec'oil~ece di\ 
utilidade 'publica a Liga 1\laritima . Brasileira. Pa~ 
sinas 3 e .2(1., · .. 
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' 

N. 89, do 1917, da emenda dó Senado Íl. proposição da Ca-
. mara dos Deputados, qua considera de utilidade pu

blica, os institutos, assóciacões ou clubs qu'ê tenham 
vor fim o estudo e desenvolvimento da aerostacão no 
Brasil. Pags. 3 e 20. · .. 

N. 93, de 1917, do projecto n . .!.6. de 191:1, conferindo van
tagens e regalias aos .officiaes que _])restaram serviços 
na campanha do ,Paraguay. Pags. 5õ é '69.. . 

N. ~.!., de 1917, idem n .. 7, de 1916, que melhora' a reforma· 
do sargento do Exercito, Arsenio Delcarpio Velloso da. 
Silveira. Pags. 57 e 69. . . 

N. ·os. de 1017, idem n. ·33, de f916, que manda ceder á Pre
feitura do Districto Federal uma faixa de terreno ·em 
S, Christovão. Pags. 57 e 93. 

N. 96, de 1917, da emenda' do Senado á. proposição n. 22, 
de 1912, declarando de utilidade publica a · Academia 
de ·Commercio de Santos.· Pags. 58 e 93. · . · 

N. 97, de 1917, idem n. 45, de 1912, declarando de utilidade · 
publica a Escola Pratic~ Luiz de Queiroz. Pags. 58 e 93. 

· N .. 98, de 1917, idem n. 4'6, de 1912, declarando de utilidade 
publica o Lyceu de Agron()mia e Veterinaria ~e Pc-
lotas. Pags. 58 e 93. · · 

N. 105, de 1917, do projecto n. 6, deste anno, autorizando 
o Presidente da Republica a tomal' medidas de caracter 
militar e financeiras, para assegurar a defesa do paiz.: 
Pags. 95 e 98. 

Pedido de informações: 
' . 

Do Sr. Erico Co'elho : 
Sobre P!lgamento de soldadas aos corpos denomi-

·nados «Linhas de Tiro». Pag. 101. . . 
· Sobre o numero de officiaes e guardas alistados 

em cada -batalhão existente '.nos .Estados da União, Te.r
ritorio do Acre e Districto Federal. Pag. 102 .. .. . 

·Policias militarizadas da União e dos Estados- Proposição ; 
n. 63, de 1915, mandando applicar aos officiaes e praças 
as penas estabelecidas no Godigo Penal 'da Armada . 

. Pag. 475. . • · . · . 

Posse de Senador pelo Districto l?ederal, . do Sr.. 'Paulo de 
Frontin. Pag. 2:l.. · 

!Proposições: 

N~ 31, de 1917, autorizando , a ab'ertura do credito · de 
4:688$104, para pagamento a D. Maria Ignez Salazar, 

• em virtud~ de sentença judiciaria. P!li. 2. 

' • 
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N. ~:!, ün lUI'i, idel!l Llu [.í.:OOO*, IHII'U ]Jiig'Ui'JWIILU a D. a~-
' 'lena do .Lima Santu~ i\loruirn, ell! vil'LUd() de tieuLctwu 

;iLtdiciaria. Pag, 2. . • 
N: 33, de HH7, idem de HO:OOO$, pal'a as despe~as dtt Es

trada de l"orro Itapuru. a Corumbá, no exercício de 
1916. Pags.· 2 e 142. 

N. 21, de 1912, que reconhece de uGilidude pulllica u. 'Aca-
. demia de Commercio de Santos .. Pãgs. :16 e 21. · 

· N. -í5, de 1912, idem á Escola Pratica de Queira~.; Pags. 16 ' . ' '>1 •' . c .... . '' 
N. 46, de ::J.!J12, idem é! O Lyceu· de 'Agronomia de Pelota.;., 

· Pags., 1G. c 21.. 

N. 34, de 1917, fixando os limites entre os Estados do lla
raná c Santa Catharina, nos Lermos do accôrdo i'ir
·mado cm 20 de ootubro de :1!J1ü c· ·ao provado pelas leis 
ns. L 1-16, de ü de março dc 1917, c, 1.653, de 23 de feve-. 
r·eiro de '1917, dos respccGivos Estados. Pags. 19, 20, 
455 c /174. 

N .· 5, de f91G, autorizanuo o Presidente da Heptiblica a. cou- ,. 
ceder,· em concurrencia publica, um ramal de estrada 
de ferro, de Loi·cna a Piquete, no Estado elo S. Paulo.; ·r) • Q'J . ng:. _,.,.. 

N. 35, do 1!H7, aimrovuullo a conveu.cfio fJOslal t.mtt·e o· 
Chile e o Brasil.. Pug, 25. 

N, :IS, de :19:17, concedem.lo liccnoa u Armando Pereira . 
·Nunes, auxiliar da Bibliothcca· Nacional. Pag. ü9. 

N, 3ü; de 1917, concedendo licença a João José de Araujo 
.Pinheiro, fiel da Dil.:ectoria Geral íJos Correios .. ·Pa
gina 99. 

N. 37, de 1011; aulori~ando u. abertura do credito de 
24 :537$1t9ü, para pagamento a D. Alice de Andrade 
Pinto do !\ego Monteiro,. em virtude ele sentença judi
ciaria. ·pag. H 7. 

N ,. :JS, de 1017, idem de 50:000$, para ·pagamento da sulJ
... vencão de\'idu pelo scrv i~.o de navcgaoão do Baixo São 

Pi•ancisco. Pug. 117. · 
. N. 30, t.lc ·11!17, idüill de IríO:UOO$, supplcrnonLar ú vcrl.Ja :J', 

ut•L. 74, da· lui ·or1;.améntm.•itL uctmd. Pae,·. Htl. 

N . . w, de HH7, elovuudu, ua vOJ·IJa :!",do ot·oumcnlo do ~li
ni~l.erio t.lu Viuvãu, us ~u.JJ-cousignur;ões t•ol:urenl.e~ u. 
«Af>eutes, u,iuclunte:;'- o Lltesou.roiros" o «Cunduc~.üo de 

"' malttsn. Pags. HS, .H3 c 50 L . · 
N. H de 1H:fi, conecdcndo liccnl~tt a Julin Galvitll du Souxu, 

ruuccionario dtt EsLradtt ele· ,li'crro GeuLral. do Brasil. 
Pag, H8.: •'L··" , .. · 

s.- Vol, III 
1 
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. N. ~2, de :1917, idem a José Maria, feitor da Estrada de 
:Forro Central do Brnsil. Pag. HD. 

' ' 
1'1 .. \3, ele :LD'l7, idem, a Lu,iz Miguel Barreto, conductor do 

trem da Estrada de Ferro Central do Brasil. Jlag. :li!J. 

N. 1!1, de :lOi'i, idem u i\Ianoel .José de Oliveira, conscr
. .: . P.~~~r 1~~- Jinhns ela Estrada de J?erro·CenLrnl .do Brasil. 

N. 15,' de 1917, idci11 ao trabalhado I' da Estrada de l!'Crl'O 
Central do Brasil, Antonio Pereira Teixeira. Pag. 120.· 

N. 4G, de 1917, idem a Bernardo. Dias, guarda.:cancella da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. Pag. .120. · 

' ' 
·N. 47, de 1917; idem a José Luiz da Costa Carletto, funccio

nario da Inspectoria de Obras contra· as Seccas. Pa
•gina 120 • 

· N. · 48, de 1917, .idem a Euclydes .:Henrique da Costa, car
teiro da Directoria Geral dos Correios ... Pag. 121. .· 

N. 49, de. 1917, idem .a Henrique Eduardo Cussen, archi
vista da Estrada de Ferro Oéste de Minas. Pag. · 121. 

. . ' 

• 

N. 50, de' 1917, autoriza a abertura do credito de 50:000$, 
para trabalhos preliminares do Servico Geographico ·· 
J'iilitar. Pag ~ 12L · . · 

N. 51, de 1917, idem de 10:054$300, para pago.mento a Frall
. cisco de Mello Franca, cm virtude de sentença · judi-

·. oiaria. Pag. 122. · . · / 
N. 52, de 1917, idem de 10.458:863$172, supplementar á 

verba ·o· - Estrada de Feno Central do Brasil - para 
pagamentos de despezas no corrente exercício. Pa-
gina 127. · -

N. 53, de 1917, idem de 236$650, para pagamento a D. Martha 
Berdoensque, em virtude de sentenca judiciaria. Pa-
gina 138., · 

N. 54, de 1917, ~idem de 59:601$800, para pagamento. dos 
operarios da Imprensa Nacional, . cor respondente aos 
domingos e feriados. Pag. 139. · 

N. 55, de 1917, relevando a prescr1p'ção eín que incorreU: o 
. montepio deixado pelo c:irurgião da .Armada, Dr. José 

Rodrigues Fernandes. Pai;. 139. 
N. 125, de 1910, que confere uma dotação ao Dr. Oswaldo 

Oruz, como reconhecimento· ·aos relevantes 'serviços 
prestados com'·vantugem pat·a o Brasil. Pags. 474 e 
-1.75. I 

.'i, 63, de 10Hi, que 
aos orficiaes c 

• 

. 
nmnda tqÍplicbr nos delictos militares,· 
praoas das policias-. militarizadas dn 

. ' 
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União c dos Estudos; ns p~nas esLullelecidas no Codig·o 
Jlnnn I da At·nmcla. Pag·. fiG . 

• 'i. 1:!:-:l, d1! Hll.ü, est:.litclet~uru11J nutlLas sobt•u 1:ada locotnu
ill'a rJUO Ll'uf'ogru: sorn C•s appurel110s tWOVt'nl.iyos 1:nnlt•a 
u JH'opag·ação de i nec:rH.I iog. ·pag·. 475. 

' ' 

· ·'i Gli, d1J Hl17, autoi•izando <t ullertnra de ct•edito es['tücial 
de .~ ./.187-7-2, p:u·a pa::;anwnto t~ Sarnpaiu Uot•t•êa & 
Cotn)l., du l'oenceint,•nLos :í. Esl:rada do Pel'l'o Central do 
I"J"LS'tJ j)•t•·· '~" , .I , L • • . ; I O, •.lj ;} , 

;'i. ~ii, rl1• l!l:l'i, idCil;l d1• ·5::lSO$ü28, P,UI.'a pngarnénLo n D. Mm· ia 
das Dôt·c::: Lins' da Cunha i\lenezes, em vil•Lttde de sen-
l.enca ,iudieint·ia. Pag. lti9. '· 

X. 58, de :I!H7, idem i.il! G:5tJO$, p:uu pag01.rnento u l\larcolhw 
.foSIJ :nessa, ria ~;onsLJ:ucoão elo noude <~Cunaes» no 
rnín1ic.i·pio de i\J)Ody, Esl.oclo do Rio Grande .do Ndt·l.c . 
. Png. -170. 

X. :i\l, du :iU'l7, .id1'lll do <12;(,8\ilHSit, pat·a pagamento u ])ona 
Emiiiuna Co!Jrn OlynLho IJ .on~'os, em virl.nclu ele st'~n
Lunt.:n~ ,iuclieiut•itt,;. Pag. ltSO. 

X. lil.l, de J\Jl'i, idem du J5 :OOOiii; papel, e 90:000~. ouro, paea 
pngttmrml.o n l'urweiouudus do . corpó diplornntico. i 
Pag·. .\80. 

X. Iii, du Hill, idelll de HíO:OOO$, ouro, supplementue ú. 
n•t:lm :!!l -- Bxut·cieio~ 1'indos ·- elo orçamento elo ~I i
nisl.cl'io ilt1 Pazr:nclu elo ~:ot•PtmLc oxer·cicio, pura pugn
nwnlo n u'l'ilo Ht·nzil Gl'cat Soutilel.·u Hu iiwny t:utu
pun~·,: J'nê·· 'tt\0 . 

. Projectos:· 

N. 38, Uo-i90G, que fixa os vcncimelitos do pessoa [ da Bs
Lt.·nda dr, Ferro eentml do Brasil. Pag. 15: 

N. 7, ·de :lOHi, m:n1cl:mclo eonsidcrar a reforma do 2" sur
genLo At·scnio ])elrmrpio Velloso da Silveit·n, eorno no 
nosLo de 2'!.Lenent.e. Pags. 17, 2f e-69. 

i'l, 33, ·Cie ·10'1\\, auJ,ori7.tmdo o llrcsident.e da Itcpublica a 
r:cdct: :'L Prcfcil.um cTo Disf.1.·icto Pecterul a !'aixa · do 
tet'['f'UOR quo r:mmmmion ns ruas da Alegria o !DI'. Per
l'e i t·a elo Arrrn,io, cm S. Christ.?vão. Pa:;s. 17, ·21 e 03. 

N. ·14, do. 1010, que l'Cf;üla a execur,.ão de senlcnr,.ns rio 
Poder .Tndioinrio. Png-. 22. ' 

N. 41. :d" 1910, ~t·cnnclo, . nits faculdades de medicina da 
Bahin e do !li o de .Tnneiro, mais trm Jogar de assisl.ente · 
do 'olinicu ps~·nhi:üt·ica e rnolosl.ins ner·vosas. Pn.g·. 2~. 

· N. !,ô, do ·i9'L6, que concedo aos offieiaes do lTixeel!il n o cln 
Armmln, cíuo pl'est:muh serviços na campanha rio Pn-
1'np;uny, V:lllt.ng-ons I! l'Cj:Jlllins. Pngs. :'.l!l, m o (i(l, • 
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N. 2ií, r! e lflHí, ronfor•inclo llfmr•n;; milil.nrr;; :J.OR J1l'Ofüs;:;nt•r:8 
niviR dos inslit.ul.os milii.Qr~s di" r.nsinp .. Png. 2·1, . 

N. ii, de 1017, mrl.or•ir.nndo n govr~rnn n l.omnr modidns rln 
r•.nl'acl.t)l' militnl' o finnncnir•ns pnrn nssrgut.•m• a rlr..fr.sa 
do pniz. Pngs. 01, !1:1, !l5 e 98. , 

N. í, elo :J!l17, mclhornnrlo a t•rformn do nlforcs do 2" lm
J.nlhiio da Gunl'f.la Nnr,innnl i]tl Cnpil.nl Fr.rlernl, :rnstí 

· A?.rwr.rlo Basl.ns . .Png. '101. · · 
N. R, de :l!ll7, n!l.ornndo ns taxns rio :imposto sohre vcnei

mcnl.os, snhsirlins, nle, Ppg, 1a;,. 

Ramal dn Eslrncln do Frrro ele Lor.•enrt n Píqur.le. Pn~·j 22. 

Reconhecimento elo 81'. Scnndor Dr. Andl'rí Gusl.nvo Pm.1lo rlo · 
JII'OnLin, na vag·n ullr1J'I.n. nn J'C•pi•nsontar;ãn rlo .Disl.l'if:lo 
.Frrlnrnl. eom a t·cnnncin do Sr. Dr. i\likinrlcs l\lnrío de 
Bt\. Jo'r•oil'c. Pngs, :1, 4, 15 o 21. · 

Relevamento ele prescripções: 

A .l'avoP rlc D. Engmi.ia .L. de · Vilhena .PerBnnrleA, pm•n 
porlcr' recobPr o monl.rpio deixado por ~ru mnJ·ido, 
Dr . .Tos(; Roclt•iguos Frmnncles, rirtwgifin d:1 Armada. 
Jlag. 13[). · . . . · . 

Trlem. D. ~lnPia Pclicinna 'Cor•clt•ii'O Gnlvfi.n, pm•n l.m~ clirrirn 
n mnntcpio. P~g·, -í'lCi. , · · 

Requerimentos: 

Do Srnndor Mendes de Almeida, pedindo que o Sonado, p01~ · 
l.elegmmmn, se congrnl.uln com o Sonndo fiM .EsJ:nrlos · 
UniclnR ela Anwl'iCn do N'ol'l.c, rclicil.anciÓ-(1 )Jrln dnl.a 
r~ommnmorntivn cln sua indépcndoncin_. Png·. 37. · 

Dn Com missão Espcc ia! Revisora dos Quacll'OS do Punccio- . 
na! ismo Publico, solieitnnclo. informnoües do -Poclrr 
Executivo. .Pngs. lí-1 c 69. · 

no Senador Mendes de Almeida, no sentido do Senado tele
grapbnr no· 1\IinisLro da Frim~n. nesta Capital, fclici
tnnclo .~t nepublica Frnncczn pela· data gloriosa ele H 
do julho. :Png. q7. _ . 

N ... 3-Solicitandd informações ao goVerno sobre o paga
mento ele soldndns ás «Linhas de Tiro·~, Pai;\'S• 10~ e. 135.; 

· :N. ~-Idem sobre o numero de officines ·e prnc-ng dn 
Guarda :Nocional cm todo o pnif.. Pngs. 1011 c 1.35. 

Do i\Iigurl Ncy do Cm·vnl h o, 2" .. t.oncn J.n do .Exrr!litn, po
r.linrlo n clecn·ott1ção de uma lhi ,que lho n8sc•gmn n pt·o- . 

. ·mo()rt.o nn Jl(IS!.o immoclintQ.
1
\Png·. :12;? .• 
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Rectuerimentos de ordem: 

.Do vnP.ios Sr~. Sr.nnrJorr.s: 
. Porlinclo sess5o srr.Pr.tn. pnl'n di~r.\lil~iío rlo prn,iertn 
· nul.m·iznnrlo n Govr.mo a l.ornm· medidas do nwnel.rl' 
mililm o finaHcoirns. Png·s. :·IS c t,!t. , . . . 

.D11 81•. Ahr.lon :Rnpti~La: 

Peclinrlo lll'gnncin pnrn disenssfto c volnr.iío elo pn • 
. l'cr.m? rln Commissão de Podtwcs, rr.c•.onhrern'i-Jo ·um RO· 
nndoT' pelo DisLl'icLo :rcdrrn 1. Png. ". 

Do S1·. Alrmrnt· (1nimnrãcs: 
Pr.rlindo prcfr.rr.ncin. pnrn vol.nr:.fír,· r.lr umo r~mrnrla 

rio S1·. Huy Bn·rhnsn :í. pt·oposiçiío que approva o nr'
t,üJ•r.ln rnl.re M EsiJHios rln .PnPmHí. r. SnnLn CnLh:nina 
soll!'r. lirnit.es .. Pn~. !,i::. 

Do St· . .Tnfío TNiz Alvr.s: 
Porlindo pnl'a sct• pnblicnrln. no ~<Dinrio rlo Con

gl'ORMn, a rcpt'11sen1.nç:ii.o que o .fniz F'r.t:lr!rn I. do F.sl.ndn 
elo J!:spit•il.o Snnl.o rnvion no Srnnrlo n pi'OJlosiln rln l'n

. ot:ntn lei eloilornl. .Png.· :lOR. • 
Dn SJ• •• Tono LyPn: 

.Pedindo rliRIWnsa dn ÍlllJWrssãn pn1•n srr immNiin
tnmente discuLidn c vol.ncla a l'r~lnecno fir-wl cln Jll'fl• 
jer:tn CQ/lCr.l'/1enl.r :í. defesa nncionnl. Pnr;:·. !li. · 

·Do 81'. !llcndes dn Almeida: 
Pndindo n nomennão tio nma cmnmissão parn. in-

1roduzir no recinto o" Sr. Senador .Paulo do l~ronl.in. 
· Jlng. 2:1 • • . 

· · Prclindo flUO n pro,ieel.o n. H, de 'l!HO, cronndo um 
Jogar ele assistenl,e nns Pnr:illdaclcs r.ill l\lerliciua dn. 
Tlnllia (' nio de Jan()it•o, v:í. :.í~ CommiSSÜ•'R rle Tnsi.T'\H:(!fiO 
.Publica e de Financns. Png. 23. 

Do Si', Ph•õs Ferreira: 
' .Pedindo votação nominal do parecer quo reconlwcc 

um senador pelo :Districto Federal. Pogs. i'i a 10. 
. Pedindo urgcncin. para discussilo c yoLnçãQ das 
rcdncoões dos JlrO;iectos ns. ~G, de i!JH, o 7, de :l!lHi.; 
Pag. O!J. . -

nn SP. 11 ivaclnvi'n Corrên: 
. ·.Pedindo que o pro,jrclo n. ltl, do.19'LO, crcanclo nm 

Jogar de nssisLonLo nns Pnculclndns elo !\iedicinn. d:t 
Bnhin o do Rio de .Tnnrdrn, voHe :í Commissilo d.c Irt'
~1.1'\H!(;fio Pu!Jlirm, .Png, 23. 
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.Do Sr. R.uy Barbosa : 
PedíRdo acliamerito, por .2-í horas, ·da discuss~.o do 

parecer sobre o accôrdo ellltre os Estados elo Pm·nmí 
n Snnt:i Catharina, P.OI.· 2~ horas .. Pag. 594. , ' 

Do Si·. ·vi~torino Monteiro: .~ ~ 
• .Pedindo que o projecto n'. 

missão de Finanças. Pag. 93, 
45, ·de 1916, yá tí.'Com- · ., 

' ' 

Sentenças do J>oder .Tudiciario. '(Projecto n .. 14, de 19:10,. regu-
. · .]ando ns execuções.) 'Pag. 22. . . . , · 

·Substitutivo -Ao project~ que autoriza' o governo a "'t.omnt• 
medidas de caracter militar e financeiras, para l.ol'nm' 
efficiente o poder militar do paiz de modo a nsse~url}t' · 
sua defesa ante a ·conflagracão •universal. .Pag·. -14.. · 

Telegrammas: • · . ' 

Do Sr. Edwin Morgan, embai:xadot• americano, ágradecendo 
· as felícitaoões do Senado pelá proya de amizade. do 

· . chefe daS forças americanas . desembarcadaS nes.tn 'Cl-
'' · dade, para.saudar OJ)avílhão brasileiro~ Pag. 48. 

Do Sr. almirante· Caperl.on: . chefe · da esquadra r:iort.e
americann', ·no mesmo' senLido acima .. Pag. 49. 

' . . .. I . 
Terren();; cedidos ;'1 Prefeittlrn. elo· DÍstricto Federal. (PPo.ieeto 

·n. 33·,. de ·l9J6;) Pags. :l7, 21, 57 e 93. · · · 
' ' ' - . I , 

:Vantagens llÓS que ~izermn u campanha· do ;Pm•agnay. (Pro-
jecto n. -'!6, de i9H.) Pags. 21& e tlfl. . · . . ' . . ·, . . ' 

Vencimentos do pessoal da Esl.mdn de Forro Ccnlrnl do Beasil. 
., . (Project.rJ n. 38, de 1906.) Pag. :Hí~ · . · / · 

' ' . . . 
,V c toe do Prefe,ito: 

' . 

A' rr:solnciío do- Conselho Municipal· qüe autoriza· a con~ 
togem· de tempo -a .Acylino da Costa .Tacques, poel.ciro' 
do Pedo.gogium. Pugs. ri5- e 94;· . ·· ' · 

Idem, !.ornando cxl.cnsivus á professora >0 . .Toaquina ll. 
Pe.r11il'n. de Assnmp(.liio as . disposições do· decreto~ nu'- ' 
mc1'0 1./.170, ele ,janeiro dc.19GS. Pags. 71; 9ft o \18. 

' ' \ i' . " . ,_.· ' ··-- ~ 

Idem, aUtorizando o priga.mento 1t · !lrària da Glo'ría 'Bu ereto, · 
economa do.In~tituto Profis~ional Feminino, gra~ifi
cações por serv1ços. Pngs. 72; 9~ e 98.: · . . . . 

Votoo em'separado: 

Do Sr. Eríco Coelho: 
i, ·. Ao pnt;r.c'er clfr CornmissliÔ c) r. Finanças sobre o .pro

jecto nül.ol.'i~U)ldo 9 Governo tt tQD1Hl' rneclidns que, forem 
,. 

' ' 

• 

., 
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indicadas pelos estados-maiores· do Exercito e da 'Ar
má da, no sentido de assegurar a defesa do paiz ante a 
conflágração ·tmiversal. Pag,. 29. 

Do Sr·. Alenca1~ Guimarães: 

,• 

':. 

\ 

· Ao ,parecer da Commissão de ConsLi Lu.icão e·. Dilllo
macia sobre a pr:opo~ição, n. 3<1, de :1917, approvamdo o 
accórdo entre os Estados do Paraná e Santa Catharina, 
fixando os limites entre os mesmos Estados. Pags. :1.<19 
e 202. 
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SENADO FEDERAL . 

' .. I 

. 

. ·.Terceira ·~ao· ~a nona legislatura,, uo .Congr~ Naoitlial 

\ 

' 
. . 

· }'IIESIIJE~CI,\ DOS 511~. Ullii.I:I'IJ s,\~'fUS, l'lli;~lllE:'i'l'~, J:: .1, .IZEIIWU, .. 
' VICI~-l'nJ::SIDE~'I'E . 

.. 
' · · ·A' {,hor:\ dt\ tar•le ·alJI·e-sc a SlJSSito a 'yuo coucort•orn us Sr~. A .s 

Azcrcdo; Pedro Borges, ;llctello, Lopes f:onr.alvos, Silvaria. NQry, Jndiç•y 
•lo Brasil, Arthur Lemo~, Mendes de Afrnéida, .José Euzcbio, · Abdiac 
Neves, Pires Fet'l'eim, Ft•anciaco Sá, ThonHt?. Accioly, João L)•t•a, .Eloz · 
do ·souza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, W:ilfredo Lmil, Hosa <• 
Silva, Dantas Barreto, Guilbormo Cn.mpos, Luiz Vianna, .loüo l.uié 
Alv·es, ·Erico Coelho, Alcino Guanabara, Bneno de .Paiva,. Adolpll- .. ' 
l.iordo, Alfredo Ellis, Eugenio Ja1·dim .• Leopoldo de Bnlbúcs, .los 
~lut:tinho;·.Xavior da. Silva, Generoso M:u·ques, Abdou Baptista, H il''a 
da.vhL C01·rêa, Soares dos Santos c Victcil'ino Monteiro (37),.·, 

Deixam .tio· cump:trcccr, ~cou1 cau:m. justilicada, os Sr~. 11crdiid 
Lu7., Pereir:1 Lobo, Rego Monteiro, Cos1,a. Hodriguos, Hibeiro Gow;al
ves, Antonio de Souza, Ribeiro dei lkitto. A.t·aujo Gócs, H:tynmndo de 
'Miranda, Gom~s Ribeiro, Siqncir,a. do Menezes, Huy llarbe:=;a, Miguel 
de Carvalho, Lourcnc;o ..Baptista, h·inen l\lacbado, Francisco ·salle~, 
Bernardo Monteiro, Rodrigues Alves, Gonzag;L ·,Jayme, Alencar Gui-
marães c Vida! Hamos. (:!1) · . . . 

E'lidh., post!L etu discussão c, som dolmto, a.pprovad<L a actn da 
sessão autorwr. . ' · 

t:l.- Vai. 111 1 

I 

' ' 

. ' 



A:<N'o\llS. DO SEN'ADó I 

nma· Jil'O\'n l'r.diz ·dn J.l!lvn !ui t.J. 3.:WS, de :!7 dó dczcmbt'ô 
tle J\ll l.i, .lllll'a ~~u.ia. t•igorosa ~~ leal exccuoão. concorreu prin· 
c}pulmrJtll.n u ell\vadn, coop~rnt,,ão do~ dig~lo~· mugisl.rudos que 
I.JVUl'f\111 de I)Xt~I'CCI.' iLlHC~·UCS 110 l'CS[II)CI.IVO Pl'OCCSS(l. 

Organiznção de mesas, vol.nt:.ão, ilrntra(,\ÚL\. I.U'do · l.evc uu• 
úamtmto conecLissímo, g:u·antindo o' direito dos _eirlnurws e 
rcspeitan~o 1.1 l'esultado dos süffrag.ios. _ 

]IJ' animador. esse prinwit·o resultado, .lJll" JlOI' cetolo 
sempre J•rmovm··se-ha para hmu·a do· rcgimcn, ~i a .mun.iJ'es
•l.ar.ãu . das urna~ 1)111\ontt•nt• semtll'IJ :;aranLiu. iHsoi)hisu:.avel 
n0" podr~t· \'IJrilicadvr. · 
. l)u aplll'U!)ÜO feita. 1Jela. l'CS[Jt!CliYa ,junLu· IJ j)Cit~ SCCl'C• 
tu ria. do Senarlo vrJL•iJ'iml·~e. este l'CSttltnuo: 

. ' ' 
Dr. Alldt·•í l.iuslay(J Purllo ·de PJ.<IJotlitt •• 
IJr. AnlOuio Augusto 1h.\ .,\r.cvedó Suut·é. ., 

Vótn,; 
G .ti!J 1 
3, G:!li 

Rmsop. 
103 

!JÜ 

E NJIIJo ·Hão ~~· -1•\lotliU apt't!sentudo recliunac.ãu llünJ. pl'ü· 
1.1~·:-;l.o algum, devl~ .. :-iL• I.PI~ t~I.JirliJ l't~gulnt·n:; a~ voLa(:-i:ir.;S .da:; .1z 
Hlf~sns fJll•~ 1\uweionat•nti\,· a ,;ahet·: :1." " :.l" de S. ;JOsti; unir:a 
•.la Cnttdl!lat•ia; :tliÍtltt de. Santa TliLn: t' c ~" do Sacrtlmcnlo;' 
·Jl' P ~"·dt! 8nnl.n· Anloniu~ '1",· !.!.11 e ·:in da Glt-rt·iü.; J" ·,~. 2~~ llc 
Sat·lf.':l.nna: pní1:a da nawa, l" IJ. :.l". da J"ngôn: un/cti! .da 
C:antl.lt'nt: I" ·1• :2" du E~pil.'il.n Snnl.u: 'Jnica de Sanl.a '.rhet·csu; 
1·• f• ~·· do Atllhn·a!Jy: uni•~n t.l't' Copn·cahana; uniea do En·: 

·f,:ron.hu Xovrr: ttttica du Enr;t'llltu. V.-!lho: l" c :.l" do Meye1:; 
J'~ ... ::• t.l" 8. Cllt•í,;Lov~o; nnicn da .~l'i;jucu ;· t" ,, 2" das Ilhas.: 
:1". !!". ~~~~ 11 .'," ·dtY hthat'nnn: uniea. t.lf• T1'a,j(1'; ·unicu. tJo.;Ja'~tn·é-· 
)Jilg·u:í: ttnina. dt• Campo Gritnlle; ~· 1k Saula. Gt·u~ ·-pal'a. con.: 
~itl~l'lll'-,;1! •·ll.lito Sl•llntliH· [1c!n Districto;. o Dt•, l':mlu !lo 
Ft'Olllill. . 

.!'Pio que• a Cou:.mi~:;ãr• ~lt! Podet.·es t) de J',m·ec.cr: 
•' ' ' ' -

I", qu•J sujam ar,rn·ovatlas· n~ elt!içües t•eulizadus no Dis
l.t.'icl.t~ .FPtliH'al nos 20 di!. 111aio do cot•t'Ó)IÜC anno, J)~~a·yre
tlltl!llltnnnLo da vu,,·a tthl.>l'La pela remnH!JU do D1·. i\ltlcwdes 
1\''ll'l.tl ·Ir• H,'·1 JcJ'"I't"'' · · · · .1. '· _, ~U• •· ......... , • . 

:3", qtw s'n,ia. I'!'I!Olll~eci:ctl.t ·tl tn·oclnmaclu SenutloJ' du l\IJ· 
publil!a pelo J.iisl.J'iclo ·Fcdorul u 'Dt', Anllrú Gw;~av0 PaulO 
d1J Ft•uul iu. · , . · 

.. Sala !ln~ Conu.nÍssiid, 2 "" ,ju!h(,•de.'·l!H7. - \ValfJ;uÜo 
l.1ial. · l't'I'Sirleni.P, - Abdon Buptisla. Ht!lalot·. - ;roiío Lu ir. 
Alves. - .. Lu ir. Vitllllltt. -- At:l.lnn· J,cmos. - A:ILliBdl! G•:m-
líttbarn; · · 

O 81'. Abdon Baptista·- :-:;1·. Pt·e~üll'lli.l'. atmbnnd~, t.le ~1)t'. 
1 iod1J ltn:, ~J(J~:t \1 IH\1'1!1'1!1' J.JUP. J'PI!Oilh~cl! ,Sllna_dor fl.l!~l. D~s· 
lt•il:IO l'l•tlr.rul r• Dr.· Paulo du l!'ronltn, a. llll.lil ch!l\i:tO nuo .: 
ltouvc' euull!sl.:u,;.ão, Pl'Oi.l·~to ou .mnçnlla, l'll(JUt!it'o a V. ]l~x. 
11tH! consulL\\ o ·sonudo Hi concedo UJ'J;IJJlclia para que entre 
Ílll1Mclintnn1ontn om 'discussão este paeecCL'. índcpemie.nte d'o 
]Hlhl Í('.(IÇÜO Oll · de. OUtl'US (IUlliJSQliCl' fO!'!t:.t\lidUUl:S. . . . ' . 

. ' 

' 

., 

• I 



,. 
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· O Sr. Presidente- O t'Nfllei'Íillt!Jlhl dt! V. Ex. st'J'Ú al.(cn· 
di elo em üccniiifln npportunn, if;lo r\ nn lli'lh.•m elo dia . 
.', Conlim'tu a: ilol'a ~cln cxpoclienlr>., f\i niíQ hn fllWlll lJUf.'it·n 

usn:"· da pnlnvea pn~Rnrri i1 Ql'drm dn rlin. (Pn.ll.~rt.). 
I . 

. on.nE·M no DIA 
' 

O Sr. Presidente - O St•. S~nadm .AhdQn Bapli;;tn I'Cquet· 
uJ•gencin Plii'U .q,uc se,in· in!.m•J•nmpida a oJ•drm .. clo dia. de mnrln 
que o pal'N:ér ela Commissiío dP Pode!'es CJli'l' acnhn de ~ct• lido 
possa ser rliscuticlo I' votarlo immediatnnwntr.. indepnnctrn[r) 
ele publicu(;ão. 

J.leoo aos S1·;;. SenadOl'Cs que occupcm as suas cadeiras. 
Vae se pror:NI<!l' :\ ·volacj[io do t•ectul!rimonl.o rir m·gencin 

'l't:iLo pelo Sr. r3icnndor Abdon Baptistn. · ' 
\ . 

Os son.hoJ•es ·qu·,, o npprovnm queiram lr.mntnr-;;r, (Pm1.w.\ 
]~o i appt·ovn.do. 

'• 
m.mç,\o Ull U;M. f\P.NADOil J>m.n Olfl'l'lliC'rO I'F.Ilf:!l,\1, ' .. 

Discussão unica do parecer da Comm i;;Rão de IPodcrr.R 
n. 90, de .HH 7. sobrn as cleicõeR realiza elas no dia 20 do 
mnio ultimo. para preonchimentn elo uma vaga dll 8enarlo1· 
:p~lo Districlo .:Fodrral c opinando que se,ja J•r.conltccirlo " 
1iroctamndl'l Senado1· .da n.r,publie:t nclo DiRJ.t•iet.n Frclm·nl n 
~~·. Dr. A11clrti GnRinvn ·Paulo d'e · Fl'Onl.in. · 

; . ' 

... O sr; ·Pires Ferreira -- St·. .PJ•esiclc~ollc', cnl.t·ei 11ara o 
Congresso Nneional nos primeiros dias• dn Uepublica, sendo, 
nossa: épnc:1, · o.fficinl nommnnclanlC\, o, pot· oonscquencin, in
enmpnLivnl,'"lomci, t:lt; mi1.n put·a ·mih:., a l'Csolucão de; todas. 
n~ Wlzes .que se. l.t~m <Ir. vot.nr leis l:e>ndentes u ret'ormns ele i-· 
toraos, YOLill' contra OS artigos dessas lois que dizem respeito 
:1 incompatibilidades o n ineiegibilidnde.~. Assim procedo, Sr·. 
Presidente, porque, no tempo do Impcrio, vi muítas ·vezes 
·Rct•cm ehamndog (t nlla posi(Jão 'de !\HnisLro Deputados que, 
·no dia seguinte, l'!rnm apresentados candidatos não .incompa~ 

t.ibilisados ~. nent tambcm inclegiveis, qunnt!o,' não ho. negar, 
· ' r.l ispunbrim de :gt•ande podor, :\ vista dn J'órmn de governo. 

·comparando aquf:'llt) I clilpo com- os que correm, cm qne o 
lllinistro .não tl mais elo (ltle um Rrct•cln~·io rio Presidcntn da 
Hctmblicn. . • ' 

o· Sn. !\f:li:N'OI>R DE AJ;M!llll.\ ~ ·Nüo apoiado. . 
· ·o Sn. I1mEs FE!IREI'~\ - . , ,:que, .de àccôrdo com n consl.i

,luição, é responsuvel por, Lodos os netos qu~ os seu~ ~çcre~ 
ttu·ws lH:Uiicnm, Não posso eoncm•pn1.· qu~J os mcompnllblllzom 
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todos os homens. de valor, impedindo-lhes assim o' ingresso 
nas duas Casas do Congresso. · . 

Ainda ha pouco, para felicidade destp paiz, votou-se uma 
lei que, ao ser executada, encontrou da par.te da magistra
tura o mais cabal desempenho, ,garantidos como foram os . 
direitos do el~.·itorado, _que, a ·meu ver, não deve l~var em 
conta inelegibilidades para exercer o seu clir·eito, dando o seu 
voto a quem possa cor1·esponder ú sua confiança. -
· Com.mun!gando essas -icléas. e >querendo· a liberdade do 
fl]eitor ern toda a sua plenitude, não posso acceitar; nem votar 

, de accôrdo com urn artigo que· torna inelegível este ou aquclle 
cidadão, porqll·e exerce csln ou nqu01Ja l'uncç.ão domíssvicl nn 
nepu.'bliea . 

. Nestas condícões, ·a minha posição· é francamente con-- · 
traria á. lei c a favor do eleitorado que. proceoc com indo-. 
pcndencin, rlizendo ao Congresso Nacional que os artigos que 
del.erm innm· e~sns·-rnelegibiliclades não podem ser ncceitos na 
Republi.ca, tanto é certo que na Monarchia .i amais. existiram. 

O Sn, 'MRNDRs DE ALMElll.\ - A Commissão não· encontrou 
im•legibilidade. no candidat.o. 

. . 
O Sn .. BuENo DE PAJVA -"'Não é a Commissão, é o Con- · 

grosso. , · 
O Sa. Pmms FERREIRA - Sr. Presidente, não costumo fazer 

cnbala entr~;· companheiros, nesta Casa, principalmente quando 
se trata de prejudicar a terceiro. 

O Sn. A. AzEI\EDO ·- V. Ex. é aqui o maior · cabalista . 
. 0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas sempre para p hern: .. : 

o Sn. Prrms FmminnA - Sempre• para beneficiar, sem o 
odioso de cabalar contra o dir<oilo de terceiro. ' . . 

O SR. VrcToRtNo Mo~Tmn1o - Pobre, sim, rnas homado . 
. (Riso.) • l 

O sn'. Pums Fm\nmRA -' Não ·é verdade que e\1" l.enha ca
Jialndo .iunto aos Srs. ScnndoroR. pot'que todos .ell~s toem bas· 
tant-a. indcpenclonnia pm·n que vo/.•'tn como entendem ern ques· · 
t.ões dessa ordem. 

·.- P•eço, íL Mesa qu!f. mo mande trazer ·a lei eleitoral• .o a 
Constituição ela Hepublicn. (Pansa, 0 Orar.lo1' é sat:is{aito.) 

: Em vista do procedimento do Qllefe do Poder Exe·cutivo, 
· rnnnlr.ndo énm to.cJa n altivez a observancia da lei. por moio. 

das nuhoridnrJes, ·para que n eleicão fosse. feita 'com toda a . 
corrrci)ÚO, e dn .mngist.rnLura; correspondendo assim no A de. 
se,ios da Nação ll agindo com a maior enerslin, ficou' pr·ovndo 
flUe neste pai r., doseie que ha.i n sinceridade. as leis podem ser 
cxocul.nda~. como. foi estn ultima lei eleitoral, Os dous ·ou
l,ros poderes dn Ropublicn, o Executivo e o .Tudiciario, por
taram.se do modo u mere.cer os appluusoS' da Nação; vnmos· 
agnra ver como procede 0 Senaoo, parte componente do 
ConS'rosso Nacional; que' tanto colla.borou na confeccüo desta 

• 

; 
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lei, votando por sua maioria, contra meu voto, essas inelegL 
bilidades, que não teem explicação e razão de ser .. 

• I o SR. VICTORJiNO MONTEIRO -:- No caso não lia inelegibili-
dade .. O Sr. Frontin ó perfeitamente elegível. · 

0 Sn. PIRES FERREIRA - (Lendo) «Art, 37 .· São. inelegi-
veis para o Congresso Nacional: · 

f) os funccionarios administrativos federnes demissive1s 
independe,nte de sentença Judiciaria.». · ' 

. Quero discutir com toda n franqueza, para provar de 
rrúe Indo t~stá a incoherencia. si de meu lado. respeitando o 
voto do eleitorado, si daquelles que votam de accôrdo com 
n cnndidnto, csqueocBdo a lei qno elles votaram. . 

' Sr. Presidente, _diz-se '.que quem exerce uma commissão 
11ão é funccionario demissível. P~rgunto eu: 0 lente de qual
quer das nos~ns academia~, um cathedratico, inclusive os 
clns escolares (militares, são nom~ndos directores de uma es.
r..ola, . e:mrcem uma commiss1ío ? Não será esse o caso de que 

·cogita a Jettrn f do art. · 37, crne considera inelegiveis ·os 
rnnccionarios dr.missiveis? · 

Diz-se que ni'ío, 11orrruc o seu r.nrgo ni'ío é o no rlirccl.or; 
mas. de lente. , · . . . . 
· Si não ~~ inelc:;rivcl. o .IcnLP. (la Escola Polvter.hnica ou ela 
Escola de Mi'ldicinn .ou out.rn qualquer .que 'exerce n com
missão de. director, porque de facto elle é !'ente e como· di
l'ect.or npcnns est.á exercendo nmn commissiío, cnl.fín tnmbem 

·não é inclcgivel o conférentc rla. Alfandega que c:xcrcc 1'\est.a 
Capit.nl o Jogar de seu. inspecto~. Si não é. inelegível o lcnt.e 

· r.nth'eclratico que rxercc o logn.r de director do iJmn. c~cola, 
lambem não dP.vo ~rr inelc:;:-ivel n g-rneral lrmtr cnt.heclrnt.ir.o 
que adt'niniM.rn uma esnola civil; ontretnnt.o. a lei n~o exce- r 
ptuou nenhum dellcs e exi,gJill f[UC"O prazo, 'mesmo depois de 
deixar a. administ.rnc.ão; fn~~A restriclo a t.res mezcs, dent.rn 
rlos quaes ·niio podia ser candidato. 
' Pe'rgunto eu ~.i· o lente cnth'odrntiro, :::rnnrnl. que póde 
ser chefe. de um inst.it.uf.o rle inst.rur.ção como são n~ r.~cnl::us , 
militares. dirige oleit.nres, pois. que qün~i toéln~ os nlumnns 
suo officiaM, esse :::encrnl, domissivcl de eommi~siio ndmini~
trat.iva'é ou niío inelcA'ivel parir os cn.rp;o~ elo ·represP.nt;nofío, de 
nccórdo com essa lei nbsurdn 

São, Sr. •PI'esident.c, são ineícgiveis. 
Nem se diga que os directores rl:fs escola~ civis, como as 

militares, niio são pn,(:'os pelo Governo .Fcdrral. como vou 
provar: ,,I' 

_ O nrt .. 2• dn lei ·annnn. pnra o cxcrcicio ·de Ml.Ui, votada 
pelo Senado, del.0rminn. nn seu pnrngrapho primeiro n se-
guinte:. · . , · , ' . · 
. : «Emqnnnt.o úão rl\r redmidn a 5.0. o/n n: actual\ cont.ri
hulc!ío do Governei Federal para mnnnt.enciío dr- cndn. instituto 
de ensino secundaria ou superior,· os directores de tnes esta- .. 

\ . 
. ' 

' ' 

., 
-· 
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.];nlüCÍITI't'II[I)~ Sül'fLO f!St:nlhirJns Jll•ln' Governo rm lll1lU lisl.n Lri
plier•, do:• quo as r·onp;J•cgaçüu~ p]r:gr!rfw pr:ln lllllLhodo nninn
lninu.l. r:onl'ol'tn(\ o l'f\g'lllamr.nLo .Pxpt:ie:u·i~. :mssp~ rliJ•rctorrs 
:1Ssim norrwados .srJr·ãn d(IJllissh·ri;; pPio Gnl"f'l'fln, Nnqnnnlo · 
dnrnP o .l'eg·imen anima indicado l>. · . 

· Tín~n-sn ([tW n Súnndo. r.nwndon n lll'fll)osir,ãn dn lr•i annun 
parn o cxnreieio dr .I•OHi, r a Gnmnm homolo.gou rs;;n rm·rndn 
nestes lnPmos rxplicitOR: 

nubríe·il 23' _.':conselho SupPI'iOI' dr; F.n~ino' -·- vrrlln 
augmcnt.ada dr. fj I r·ontns pm·n 7 l eontns n !'IR mi! rrlis. assim 
.(listribtridos: . . 
Prc'sidcntp r1o ehiisrilho .................•.... 
S 

. . 
· ccrotur1o ..... , ............................ . 
~\man\tensc ... , ....... , ·, .... · .... ,.; .. ·., ... . 
Porteiro, ~crvindo do conlinun .............. · 
:iV!ri.Lcrial de CSCI'ipLOl'io .. , .... , . , . , , , , , , .... , , · 
Para r;rnLit'icação ao~ dil•ectnrc!ii dn,.; in~Liln/.o;; 

rlnr.r._nt.r;; de nomr.n1:iío oJ'/'icinl .... :; ..... . 

,'.<., 

20:000$000 
0:600$000 
2 : lt 00.~000 . 
:2 ;.\00$000 

üDR$000 

:'lii :000$000 . 

'i 1 :oos~oon 

' . Assim, cm \'il'LtHI'•1 rln lni nnnu:1 J)nrn. o I'Xel'rieio r\e-·l!)Uí. 
'r\ dnsdl) r:mtlio nos I'Stalwlceirnnnto~, um de instrnl\tito Rr>cun
darin, o Collegio rlr. PNlro H. r• do· inst,rucr)ão ~upl'rior cinco 
instiLnto.~, comprr.hr.nclidn. a. Escola Polyteehnicn.- os l'r1.~pMLivo;; 
.oeis -r!imctm·f!s viomm a Sül' flmni.ssivr.is pelo Governo ·:FN\nral, 

· sondo g·ratifieados na JYI'Oporr;,iín dü sr. is' r:on L08 .. nn nnncs a r.n.r.fn 
um dos r.lirr.ctm·es, r.\Nluzir.ln a. somrna. de :J(i r:nntos rla vm·hn 
dr.slinai.ln ao Con'sr.Jhn Suíwn•i01· do F.nsi'nfi. o OJ•gi\o administra
tivo .. cJüc o .'rhr.souru da ·Jlüpu!Jlica dit•ecLmnenle. r~us\cia .. 

. Domai;;, ·'O Poder Exccuti\'o t.c\·e. nutot·izn<•iío -pelo ar L. 2" 
ôn referida. lo i nnnua. rnn·n o i'!xrt•cicio de ·UH:i. dn 'CJxpedil~ 

...;novo rn:;ulamcn to, o datado di' -.1 S de mn.t•()n, a ri 1'eJ'm•r.ndum. do 
1Porle1• Lcgi~lativo, Mndo qun o nrl. H3 ó dcsLc Lcí\r: .. · . 

« ArL. :113. Os diroet.nrr~ ~ão 11omoridos livr'ementn J1clo 
:pt•osidonl.o rJn Repuhlicn •. donLI'Il OR professores cnthed'rnt.icos 
offoctivos on Jubilados d{' (!n.dn instituto di' ensino, e siin dn
missivei>; ad n-u.tu.m .. 
· Vigora o ro:;ulnmrmlo ·do lR de mnrr:o rlc· ~1!'115, aLé que 
seja. J'oforenclado, o por .conseguinLn. são clen\issivcis 11r.lo Go
verno Federal todos o~ dirnetomg dos seis nsLabcler:imenlos de 
ensino pnhlicos,. suboJ•r\inndo~ no l\linisl.orio -rln .Tu;.;t.iç.n n con
t.inunm :r. sm· dr:!tnis;drr.is nrnrJuanto o;; rcfN•idos seis iu;;Litnlos 
1\oc'ent.es não ctístcnl'ern iíO % monos uo 'l'hr.Mul'o dn Rl'Pllhlira ... 
eomparativnmnnt.o aos !, .1S3 eontos. 3-28 . mi! J'•''i~. qunnl.o no 
ox'r.reicio do HH5 impârl.ou o disponr:lin. \ . ' 

':\ J•eccnLo lei cleiloral rl•:clara, no n'rL.Ia7. CJrt'n J.ndos o;; 
J'nnrcionm·ios demiBRivci~ prlo- GnvNno rln Uniiío, no l.r!'l'ilorio 
dn ncpublica; · niio podem ser ol~j'lo.~ mptüncJo,: otr Sonndores, 

. ' 

I 
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no Co.ngl•r.;;,;'n !'\ncinnal, por m~IIH•l' IJilC em•rn o pJ•orr.;;so .ria 
eloicão. 

1, Ora, o rli!'cctoJ• da ]~scoln · Polrl.cchniea <· l'nnecionnl'il• 
:vlministrativo rlemissh'ei prlo noYrJ'no FNIM'al rlr.sdr n nnnn 
r! c HlHí a Lt! o corl'r.nto anno. . 

O illustrnclo e iucnnstn•el :::;,.; l'aulo de Feonl.in na rli
rcr.Lorin cf>fccLi\'a dn Escola •Polytrr:lln irn é inelee;ívcl, isl.o ,:, 
sobre o nomn CRt.imav~:l d!' R·. F.x. a. !ri r.l••itornl' prnliihr qnn 
'l'éuaiam os su1'ft•ngios popu l:'u·c.;;. · 

· ·Em vísln disso. Br. Prc~irlenLr, pal'ccc-mn 'que si houYc 
,;oellilo do Cong-resso Nar:ional em votar essas inelr.gibilidndr.~. 
nfto devia haver c.ochilos por pai.'Lr. da Conímissãn de Veril'ic:teãn 
(le Poder·cs em vit' clizm· ao Senado si ü ou nün dmn isRivr,l um 
lente de escola sufHlt'ior daficpubricn e si cstn Jcnl.e rlemissh·•'l 
do Jogar de director. pódn ser eleito Deputado nu SrJn_;tdOt' . 

. O diL•ectol' ela Est!'nda dr. Fer•po Central do B1·asil ou d.n 
qun.lquel' outra tambem nstá ineluido no r6t do.~ inelc,g·,iwí~ . 

.'Ainda h ontem, deixou a rlircdoria da ;Estrada dr Frt·r·o Crnl.rn J 
G illust.rc eng•enhcil·n dA C(Uil rog·ita esse •Processo ell;itor·al, o 
Sr. Dr. Paulo de Fl'onLin, -que, se l.ívesse llnvido uma vagn · 
ao l.cmno da sun. adm iuisll'nt;.ão, lnh•cr. fosse comideratlo ine
legivcl, o que cu niío aeredil.n, pm•qtwnt.o os dil'eítos sfin ig11n~s. 

O Sri •. FMxcrsco i:t(- ::;nn NlSOA muiln rlil'l'rr·r.nlr~. · 
•, .. . 

' O Sr\·. · PlflllS 'F•EnnEmA - E' um lento cxcrc·rnrlo il posição 
de administradot• da r~scola ,., um lenle rxr.r~rudo a udmini~

; tração da JDstrnda de J?et'J'O Gr.ntr•n I, 1;nmo tmnbcm · porlin 
tixercer o log:u: ti•~ dir<!clol' lio5 Col'I'CÍ()S, da HüpnrLiçãn dr 
:Fiscalir.n.~-ãn rlns :Estrada~. rle !\lini~tt•o ele qunlqunr umn das . 

. ]1nst.as.~e não v~o c:omo se po;;sa ptn• r.nt.1·nveíi (! vontade ril'l'•' 
· ·-rio um· nloilorado ern ei•'P-'~'1' qualqrl'r•i' cfQ;;;;p;; r•irlndiin;; pal'n. n 

Congresso Nacional. 

O 18H, Flt.\NCISCO 8.~ - Mns ns~ü!; l'unecionarios siío .w~o
.Jhidos cm listns Lrinliccs: siío uonwados .cm virtude r.[l) outro;; 
ca])gos quo cxm•eem. 1:nmn nronl-•w-c nn bns•) rio rlirr.r.l.ol' f!n 

\ Escol i\' Pnlyt,r.chnicn. ' . · 

I() sn . .Pm"s ]i'Erumrn., -.R~ r!Pmisslvri nu não? 
I' ' 

-rO Sn. J?n,,:>:r.tsco S.\ ...:... Xftn ,:, n r:a~r> de R'rr• dflmis:<ivrl: 
il o ertsG cln sol' rmwdoúnrin nclnrini~ll'nLivo rl••missirPI. · 

· · 10 Sn. ·PmEs FenlliWI.A - l~cli~mmllc o apal'i.t) 1111' wm rir 
. ·íilll dos eol'elwos ma i;; hrm nrganiz:ulns dc~sn C:a;;n 0 a qur.m 
ilil.rm·ng·o posí't.iYnnwnlr•: ,·, dl'mi;;.;;ivPI '! · 

' . ' 

'·o sn. }'!l,\:'\ClSr:o SA...,.. :0 qur.·a !ri diz ... : «T•'lHÍCI~inlln!'iOS. 
ndministrntivos dcnrissivoi~ ~. 

V. Ex .. ~Ppnl'a o~ rln11~ qnnlif'irntivn~ .. 

O 'sn. -PtnEs Fr.nnEII'IA ._,O enrg·o é ndmínistcntivo ou não? 
' \ . ' ' . 

• 
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o SR., FRANC'IBCO S..\ - E' admi~lstrativo; mas elle não. 
é ftmccionario como director. ·· 

· ü Sn. PIRES F1mnmn.<~.-Então V. Ex. acha que o inspector 
da ALI'andega, que é conl'erenLe, pó'Cie ser eleito ? 

O Sa. FMNCisco S..\- E' caso di!'fcrente. Não é escolhido 
r.m lista. tríplice. ·· · 

O SR. l)mEs FmmmrL\ -- A lista triplke não prohibe a. 
demissibilidade e, portanto, vet'il'icado osLt\ o caso de demissi
bilidade. O que eu quero, 'i'll'. oPresidünte, ci provar que a lei 
é absurda, •l vexatoria elo direito elo eleitorado, o, por essa 

.mzão, é crue·o eleitoraclo'clesla Capital, no'moménto em que· 
lh·e J'ranquenrnm ás urnas livres, J1l'esididas ·as eleições por 
.iuites in!.egros e fncorrupLivcis, veiu dizor ao CbnSTcsso Na
eional que essa lei per.ca pot· nbsurcla; que a nossa Consli
tuiciio não determina e~sa inelegibilidade ad te1'r01:11u1, como 
VV. EEx. querem. Nós' quot·emos t01.- liberdade do escolher, 
e>s nossos rept·osentantes para qualquer das CQ.sas do ·Congresso, 
e, portanto, ó preciso que as leis so,iam humanas, para evitar 
que se repilla do· seio do Cnng·ecssu homens de ,.valor, como 
Lenho sido testemunha ... · 

0 Sn. AzEREDO - Com o \•óLo de V. Ex-. 

O Sn .. PIRES FERREIRA·- Com o meu voto, não, senhor; 
sempre votei contra a inele;;ibilidadq, como aconteceu no caso 

. do Senador Guilherme Campos, ont.end'cndo que, pelo :!'acto dclle 
ser desembargador em disponibilidade, niío podia isso const.il.uir 
motivo para ser ras;;ado.o seu diploma. 

Pot· esta razão, Sr. Presidente, vou sentar-me, certo de · 
que o eleitorado desta Capil.al, pela- sua independencia, fer. 
sentir ao Congresso NacionaL que essas lois absurdas . não se 
cumprem o qru·e aqui havia de Ler ingresso o Dr. Paulo de 
Front.in, de cuja capacidade o serviço publico t;anto esperil e • 
eu vaticino que· dentro em breve ser!\ .um dos directores· po-
!Hieos nas•dolibera(fõcs desta. Cas[);, · •• 

Nestes termos, vdu requerer.. . . •. 
O Sn. SoARES oos SANTos -. Dando ·um attestado de inco

her'encia. 

O Sn. PIRES :F'IlnnllHL\ - Agrndeco o aparte. Vou requerer, 
Sr. :presidente, que a voLn.oiío se.i a nominal, pum ficar como 
exemplo de que não h a mais incompatibilidades que digari1· · 
respeito com o ar L. 37, Jettra f. ' 

E' mais humano, mais I ibera! a menos vexatorio pôr a 
lei ele accôrdo com a vonLnde do eleitorado do que dar in::,'I'esso 
a quem não tenha sido'elcilo. Rospcill)mos o voto elo eleitm·ndo· 
que é conLra esta in'elegibilidade. 

E.ra o que Linha a dizer. (Jllu'itó barn; muito bem.) 
' . . ' 

• 

. ~. 
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O Sr. Ahdon Baptista (') - Sr. •P residllnLe, devia eu 
considerar~mo dispensado _de {)Unlq,uer contestação' ao nobro 
Senador pelo Pinuhy, visto r~ornn n lll'llr;fio ele S. ,Ex. só serviu 
pnra illusl,rar c prr.sU.giar o pn t'Per•J' dn Com missão. 

tO Sn. PmEs PERRE!n.A - Menos quanto (t inelegibilidade 
em que VV .. m<:x. cochilaram, (T1·ocam-se muitos apm·tes.) . .. . -· ... 0 •Sn. AnooN BNP'l'IS'I'A ..:... Hr. Prcsiclonle, TiCÇO a V. Ex. 
rruc me ,gonl'anta a paJ·avrn, porrpw não posso demorar-me nn • 
l.l'ibuna. O nobre Senador polo ·P'Inuhv sabe que .indisposícão 

. physica impcclo de me envolver, neste momento. nm um debate 
prolongado, e, muil.o inl.cnr:ionalmcnt.e. ouvi S. Ex. com a.· 
maior atf.enono c com a maio!' disposioiio de nppl'chenàer .sem 
inl.crrompel-o cOT)l um unico ap·nrl.e, ·. · 

Dizia cu, Sr. ProsirJenl.e, que nRI.nva diRpensndo à e nppô1• 
contestação ao cliscurso de S. Ex. porque, Ionf!,'r. d(\ impugnar 
o parecer da CommiRsão, o illusl.re Scnn,dor pelo Piau;hy fez 
nm appello ao Senado, para obNlceer ú manifestação do elei
torado do DisLricto.Federal C[lWrJr..:;en o Dr. Paulo de Frontin ., 

Não sei a que proposito isto; o que -parece é que S. Ex., 
a 711'iorf, quer ,iusf.i.ficnr um pl'O,iecto do reforma rla lei eleitoral, 
ou- quem sn.h'c? - dn Constit.11i~õo rln Repuhlicn.,"por cnns~t · 
rl esse facto. . · · 

O Sn. PmEs lrEnnEmA - Eu queria. que a Commíssiío 
:fnllnsse sobre o assumpf.o, c, entr.cr;nnl.o, clln não fullou. 

·O S. ABDON BAP'l'IS'rA - Peço n. V. Ex. que não conLinue 
n fnr.er essn. ohsrJ~:vaÇão. que; rlcseulpe-me di7.er, é impnrt.inente. 
A Commissfio não l.inlln· ohrigaçiin rlc rever n.sRnmptos que niío 
lhe: foram rtffoctos. Nr\(1 crn. nlln. q110m t.inhn o rlircHo de lr.-
van r.ar um ·castél!o para derrubai-o. · . 

Sr. tPresirlcntc, só-mente p'chí gJ•nndl1. comirlcrnoão que rlevn 
a S. Ex. o Sr. r·eprescntnnte do Pianhy, preci~o rJontestar-lhn 
que o caso riu o 6 rJn inC>lcgibilidn.dr. previsto· na ·novíssima lei · 
eleil.oral. 

. · Não so traln. como hcm acr.nnLuóiJ n illustro rcpres·cn
tnntc pelo Ccm•ií, de nm ftmceionario nrlministrniJvo, clemissive\ 
atl nntmn. O lente rli•. qunlqum· rnculdnrlc snpet'im•, escoJ,hiclo, 
como ó, pelo P1·esidcnLe dn Ropulllica. nfio c~llt nestas condicões. 
Ellü é nomeado .POJ'quc rJ lente desse insf.il.ul.o, O Poder Exo
r:uf.ivo niio so pôde nfn.sthl' dahi •. O iPNlcr Exeeuf.ivo escolhe 
livJ•rmcnlo ~um desses cn.l:hr:;ch•rtf.icos de uma escola superior 
como que clesi~nnnclo o Jl1'Í11ws 'Í11/1!1' 71arcs rlaquclln douta cor- ; ' 
TlOl'nçfío scíant.Hicn. c niTo sr póclc. l.nmlrnm arhnit.Lir !lU O um 

·JWMt!ssor cln mi1n ·Ci'teolu snpoJ•ior rste,in. prlns suns nl.l.ribniçõcs. 
on pl'ln.s snns olll'ígnçõcs. snhmisso no Poder Exr.cutivo. 

(~) 'Este disfllll'so niío foi Povi.sl.o pelo orndQr. 
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O :nl ... \" !lo rlccl'Plo n. 1.5811, r.lr. l8 dt• m:tl'(:n rir. .10Hí 
rli;q)ilr.: 

« :\6;; in;;Lil.uln~ l'l~di'J':ll'il dr. onsinn ~lliWJ'in!' ou ~P
I:unrlnl'ios 1\ al.lribuirln pr.J•iinnalidnde ,iueirliea llnJ':t l'f'
l'l~hcT'i!l\1 rlnaei1r.s r.• lcgnrlos, arlquil·ir·l'lll h1."n;; r. N•l'rlll'nr·c•m 
~:ontrnr.l.os ''. ' 

. ' \ 

Or•n, Sr·. PT·e~ilienlc, 1; Plnro. 1; inconl.esl.uvcl qne nm illiil.i
luto nns~n,; ~~ondii.)Õf'~ nflo ;;n fHhll' r•quip:tJ•ar· n 11mn rr.pnl'Li(:fin 
Ilvbliea. · .. 

A t cjlat'Lit:;fi·o· punlien ,; n1•gnni~ada por, um dêcl'llLo do Go
ver-no 1Pm a. sua vm•bn de ·su llsistcncia: na. !c i Ol'çamcntal'in. 
~~~ fntlccionnrios podem i>Cr· 'suspensos, removidos, demit.tido;; 
ao ar!J.itrio d'o Govorno. O memhrll ·de uma corpoJ.•noão scien
l.i l'icn. qur. é disLinguido úL)ffiO chefe dos seús pares póde a}lr.- · 
na.; ser· dispensado dessa eommissão, mas não desse emprego. 
Ji~llc não tem emprego nlli .. O sou cmpreg'o é a cadeira. 
l~l!e j1ódr SC'P dispen~ndo d'n Mmmissão mils não pódtl .soffrol' 
n ponali<l'nde a quo r!st.n 0 ·sujritos os emtwelf.~dos Jll.thlir:os rHI-
minislr·al.ivos. ' · · · · 
. O Sn'. · Ptnr.s FilmtElll.\ -.Os rlil'CelMrs dns Fnr.ulrlarlr.~ ~iio 

· den;is;;ivt'iR? · 
' ' 

Q, 811. Anoo:-> RIP1'IiW.\ - Srm 'r]irviiln, 1Wssl\s r:llnrl'i(}i.it's 
ü~pc·•f\ i :w;;, n i n gu e 111 1: nn I i•> I n • 

O Sn. PnmR lcmumtn.'\ -· A Jc·i nno dislingun e onde nllrt 
:nfin di;;ti~gLlr n(1s não podeinn,; di~Linguir. - · 

' 
O Sn. Anr1o~ B.\r>1;.t RTA - A d isl.inc:cüo · 'fnzr.n1ns n6s. · A 

n:p•plicn•;fi~o ,iu~l.n, sPnsnl.n da lei, snmi)s'n(ls qn1~ fazemos. 
': I ' o· Rn. PII\Efl F811fl1~11L\ ·- g pOI' fj\10 I) l)lr,'ii.Ol':Hl'o !.:unhem 

11fio lln rln t'n~rr·? · ~ . · · . 

O SH. ~\nTHIN :ihJYr'rA'I'.\ -· :Rslnmt\;; saner•.if,nnn1lo 0 l]tlú fo~ 
(I .nh·ilo1·ncln; P nndn mais. 1 ' 

0 ::;n, PlrHis; .Frmnr'I!IA- ]~l!l.fil> \'ili11CIS \'OI.fll'. 

· ' O Su. Armo:-; H.I.P'r'1R'I'o\ - Y. Ex, qtWL' vnlar·'! DiApronsa-
mr• rir' nu:wsqw'l' ob~el'\'n(:õc~? Ynn Rt'l'' br•.r!Yí'. 

O S1t. Pmlls F1lftrllllltl -' \'. r-:x. 11ã'n ignot•n a eonsir]l?l':wfio 
(' r. r'I'Spl·ilr, qw• núl"ilo pnr'Lil!ttlnJ·nwntn 1111' mr.t•cre. 

' O f.rt. An11n:-; HAP'l'JR'I'.I - Sr·. Pt'osidenl.1.•, dizia r.u c!11n 
1.11Íln c:n1.'por·a~ã 0 n<•ssus . r:ondi~.õe~. enrn· tnr•s atl.t•ibuiçiies, •niio 
~1.· pôde equip:H'ar· 11 uma I'Pparti1;iio p.uhlinn .. ~üo esL:.í n'a flo
llt'llflf•tw.in d1.1 Govm·nn ·l' 11(!111 c;sl.e p'!'ulr.' nnmr~nr qnrm lhn JHt

.,.1'1:11 i'i\J•u <1 0 qunrlr·n 1lf! r::ll.llr.rlr•nlieo~ rm \'irlude elo nrt .. ·11:.1 
•Jo cii.O<Io dect•c.to.' . ' 
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' 
COllln t.Ji,;~e. l.'ô:HI nunwacão •! desigtH11;:i0 de UIII «Drimus 

iL1 Lm· .... ·pal't~S» 11ill~n c\xercut ... as i'unecG1\..; nPcL•ssaL'ia::;.,. t1· nun1u
LetH;üo ·da ol'iletll iul.et'na, eutn ul.ll'ibuiçfie:; Jimit.adas pelo re 
gulamunto, al,l.t·ibuil;üt's que ·lliio são as mais intfJOl'lanlus. 
plll'IJIW •!sl.a~ t!tllnpel.etu <Í Congrugm;ão. . 

i':! i S. .l!:x. o ttul.H'u Senadot· tivesse li.do r 1 at·t. 'i O do 
dt•ct'el.n u que lllll t•efiro, Lel'iu vi~lo que o dit'cctor Je Ulll:L 

'neatlemiu, de urn. insLitulo supl't'iut.· nem esl.;í. sujeito pela. 
in!Jole de sun pos.11:ão ú tJI:•essã0 t.lu lioverno. uem tem em sua 
Jllissãu al,trihui~'iies l.nes qu.e pot· meio dellu~ possa exercer 
lH'essão sOhl'!J n eleiLOJ:.ad 0 u1'itn Li1! se fn~el.' eleger, sem que 
LelllllJ. lllll'll IS~o IIICl'f!I:JlllCUIO. 

Pwn a V . .Ex. licença 1'111'ii lot• ulglJin,o; al'tif:i·os ·desse ru
gltl:uncll Go. 

O Sn. J'lln:.; J/Etllll~llt\ -· ;J;í 11 li Ludu. Si Y. Ex. •lllli~et·, 
{I i ~c u.Li [•etúu~ is~lJ de no is . 

O 811, ,.\uuo.-x J.l,IP'l'I>'T,\ - X:i 11 ,.;ou .iu!'isl.ii liellt l~::il.lltt ai!Lli 
leul.atJdu l.otnnt· u l.etupo du ~eu:nlo; l!sl.uu tnr Ll'iiJuna vut· de
\'l!t' d•:! orl'il!i"· pal'il inJ'ot·nmt· a ~~. Ex.' e ,iulgn pat·a i8:i!J 
n•~cessnl'ia 11 I e i Ltll'a ·1]111.' YLILt :l'a~êr. · . · · 

Tlir. u url. .. 70 I]Ut! d:'1 u:; allt.•ihui~t)es da Cung·l'eg:H.:ãu: . . . 
'«11) litl!nolognt' .a,; iJC•IIl•)U!;·Iies de l'uneeiun:u·iu.;; atltni-

Jii~l.t·nLivo.~ J'eil<Js Jll!lu ·(iil't•dor;» . · · · 
l'IJI' i!IJil::iú;.:'lliiJLt•, Si l!;i::iiJ::i llOilli'tJC.tJI!::i Jl:ÍII. J'U['I~I.ll bem l'C:· 

n·lJidn::i. pela i~ong·t·t•g·n•.:•h•, e::il:lrüo selll el'l'eil.u. 
«ri) IH'OJlOI' no Guvul'nu', poi; 'inl.•~nuudili 1l11 Con.,t.!llJu 

l.'iupet·illt.•' dn 10tt::~in.0 (pOt.'Ltllllu ::~ua 1wt·~onaJit.lnde cles
ilf.IIJIII.'l'"o nt.!ô::il! easu) n et·e:u;ãu, SUPIH'Co::iiiu ·ou lt·au~for
llltu.;.üo de cadf~iPu::O. . . 

. c) tiP[Il'OVill', ii lliipltJlll;:io du:; il::i::iÍSI.etii.I!S, !Jl't.'jltll'a
dure;.; ·e cl•:lllni::i nuxili:a·es d0 cnôiiiO uas condiçõe;; du 
m·t. 3i ,·leUrn /J; · : · 

/'). cll'eiUil' .. I' III LlÜÍll1tJ ÍIISliliiCÜI 1),.; J't!Clll'~IJ~ Ílllfll'~ 
· . poslo~. pl'los e~l.udn:tlLe.s cunlt•a nclos do dit·eclut· e düB 

]JI'OJ'I.\~SIIJ'I.)S; ' . . .. 
i (/) l1!'l;iliiÍWl' I! VO[al' Ulllil ]!I'Ü[JU,;In HIIIIUil Ül) Ol'l;a
JIIt.'II[O 'de ·lodn~ as duspu~u~ cscolu:res .~~ da t·•·ceil.a. pro
Ylll'ld t.' \'ll.vi:il-a nu 1:unselh;1 f:itiPlH'ior t.ltJ Eusiuu. du-

. l'anl.e u nti•z d·~ ,i:Uif!Ü'O; · · 
h) l'''·;;·u.la!.' el!l un1 re;;iruenL('. i'IIL••t•JJn· tudo quanlu . ,, 

nüó · e~l.ivr:i· pt•t:visLo (lei r•· Jlt•esl.mL•: · deerel.u··t.• foi' nee•.·~-
sario nu l:iom an~umento· dos.l.t•abaliJOô. •:~colul'es. sulJ
nHilLeud11 11 .L·cl'ct·idu, N!;.:u_lumeul.r> :í :qlpt·ovaçüo d11 Cr~n~ 
sclho tluill'l'lOl' do .bnstno. anl.t•8 de •:ttl.t•al' .. •:Jn •:xeelll;ao. 

_n br:tn. assit.n todas· as ·ver.cs. qu1: J'IJI' aiLerndo ou 
· l.t·unsfot'Jlla{lo i 

·i) nlt.~gct: por vol 11 tmitlOmiuaJ" as cou~uii~sõe:;: exa-· 
mi nu dores nos eoncut•sos c t~PPl'OVtll' as lildwa~ues do 
cxumimtlltlt't•s tios u,lutnuos l'citus pelo dir.ccl01;; 
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• 
. , k) _.approvar ou annullar os contrac!.os celebrados 
pelo dtrector. ~ · ' 

' Ha, porLanto. na Congregação uma autoridade. que é im-
meclinta o superior ú do· director. · . · ... 

«L) propor ao Ministro da Justiça e Neg:ocios Ln
tct·iores, por i•ntermedio dn Conselho Superior de En
sino augmento, diminuicã(} ou supvressií.o de taxas.) 

0:; ouLL'Os artigos não se J,?oc!em applicar ao caso, Nestas 
condições. Sr., Presidente,. qu,e forca. que valor pó de ter o 
director de uma escola superior diante do eleitorado, si nem 
nHJsmo diante do subaterno do iqstituto elle a tem. porquanto 
os seus actos estão sujeitos ao votn da Congregac;ão.? 

Si.". Presidente, varece-me diamte do ardor com qúe o hon
rado represenLante dn Piauby u:p,Pclla para o.' eleitora<!{) e se 
esforoa para diminuir o numero .de casos dfl i•nelegibilidade 
-· com o l!lllC estou de plc:no accôr:do - .paJ:cce.)m'e que S. Ex. 
msLits condições .niln ctÇví~ 'for·ir 'u diL·eit0 do terceiro qu.c . 
n .caso é O· C<UJ,dldato dtplornado.E~sc can<hdaf,o não Lcm culpa 
aro·uma de qne se i.t'ate dl~ Ull1ll ler dumastadnmenLe rigorosa. 
O dever dn Senado é cxalcar o mais possível o :pl;estigio da ,, 
votação, fnz1endo respeitar o dit·eiLo d0 candidato diplomadO · 
c. prcslamlo' a melhOr c maior das 110menagens e essa lei que 
vae dando Lão grandes rcsu!Lados n0 intuito .de impedir de 
uma vez a pra li cu da· fraude no nosso regímen. · 

Era o que tiHllil a. dizer. (11/uit0 úem; muito úem.) 

O Sr. Pires Fenein - ·St·. Pt;esí.ctenLe, as ultimas palavras ' 
do nobre Senador por Santa Catharinà., Relaf.or do parecer, 
pc.,Uindo~me que prestasse homenagem a esta lei que vem de 
ser executada com tanta p!'ecisão, dando Jogar a quo o elei
torado votasse com independencia cm quem bem Jlie . pal·e
casse, autoriza-me a dizer a S. Ex. é!Ue a gt·ande considerà-
cão que me merece a lei foi o que· me fez levantar a questão 
do art. 37 ·leLtra f, para ll ue ·amanhã não s,e diga, como .diz 
agora a Commissão, que nada so artj,culou sobx·e ·· esse as. 
sumpLo no recinto do Senado.. - ' 

Estas inelegibilidades, Sr. !Px•esidenle, são exquisitas. A 
voLuoão que. daqui a pouco·s minutos váe . se effectuãr tem ptlr· 
fim derrocai. as. · . ·· . ' 

Eu, Sr .. PresLdenLe, ficarei satisfeito, não com os dizeres 
do meu nobre amigo 'R.olalor,- mas com a minha coherencía, 
sendo cont~ar}o a essa~ ve*atorias. incompatibilidades q~e 
ferem o . direito do elellorado que· é aquene que nós mats 
v,emos acatar. .. · .. · 

•renho dito. · (illuito {Jem; mufto bem.) 1 

" • • .. I, \ • . r 

O Sr. Presidente - ÓonUnúa a diseússão. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira a palavra dou-a por 

encerrada. · t 
' " 
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Peco aos Sra .. senadores que oceupem as suas cadeiras 
paru votação. (Dirt"oindo-.çe 'ao S·r. Pires Ferreira) V. Ex. 
requer votação nominal. para ambas a.s eonelusões do pari!\.. 
cer ou apenas para uma: .. dellas ? . · 

o SR. •PIRES FERREIRA - Requeiro votação nominal a;PO-
nas para a segunda conclusão. . . 
: · O SR, PRESIDENTE _;, Os .Srs. Senadores que api!rovam o 

req;uerimento do Sr. Senador Pires 'Ferreira ·queiram le-
vantar-se. (Pausa.) 1 · 

Foi approvado.l , . 
Os senhores que approvam a primeira conclusão do , · ·., 

· reoer que diz: 4:que se.iam . approvadas as eleições realizadas 
no Districto Federal, aos 20 de maio do corrente anno, para 
preenchimento da vagt~ abf:lrLa pelà renuncia do .. Sr .. Dr. Mil
ciades Mario de Sá Freire,, queiram levuntar.::se. 

, Foi approvada. 
Vou submetler a vul.os .a segunda conclusão que diz: 
«Que seja r~cónhccido c proclamado Senador da Repu

blica pelo Districto. Federal; o Dr. André Gustavo Paulo de 
Frontin,, · - . ' 

Os senhores que a approvarem dirão - Sim - e os 
que a reJeitarem dirão - Não ... 

Vae sà proceder á chamada. 
Procedenao.:se· á chàmada, 'respondem'- sim - os Sra. 

Lopes Gonçalves, Silver1o Nery, Indio· do Brasil, Arthur Le-
. mos, Mendes de Almeida, José Euzebio. Pi~e,s . Ferreira, Fran
cisco SáJ Thomaz Accioly, Pedro Borges João Lyra, Eloy 
de Souza, Epitacio Pessoa, \Valfre.'d0 I,eai. Rosa e Silva, 
Dqntas Barr.eto; Guilherme. Campos, L!Iiz Vianna, João Lui.z 
Alves, Alcmi:lo Guanabara, Buflno de Paiva, Adolpho Gordo, 
Alfredo Elljs, Eugenio :'Jardim, Leopoldo de Bulhões, A. 
Azeredo, José MurtinhO, ·. Metello, Xavier da 'Silva,. Generoso 
Mal'ques, Abdon Baptista, R.ivadavia·c Corrêa, Soares dos San-
tos c Victorino Monteiro (34).. · · · 

' \ 
O Sr. PreSidente - votaram a favor da 2• conclusão 34 

Srs. Senadores. · 
Em virtude de deliberação ·do Senado, proclamo Senadm• 

da Republica pelo Distr1cto Federal o Sr. Dr. André Gus-
tavo Paulo de Frontin. · 
· Não ilstando S. Ex:. presente vae se lhe fazer a devida 

cornmunicacão · · · 
V o tacão, em· 2• discussão, do p1·ojecto do Senado n. 38, 

ele 1906,. que fixa os vencimentos do pessoal da Estrada de 
Forro Cen.tral do. Brasil.· 

Rejeitado. 
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1G ANN-~ES DO SENolllO • · 

Vot.ur;úo, rJrn 2' dis~u~são, da. rn·opusi~iÍo .da. 
1
Cam:ira dos 

.Deputado,,, 11. ii, de :l.fll í, que auLDI.'iza o Pt•csidenteo da Ue
publica a eonlJedet·, 1:m eonetn·renci:t publica c a. .IJUOm 
maím•es vnnta~;ens offereccr, sem onus para. o '.rhesouro, um. 
ramal do •esLr·uda uc 'l'cl'I'o; de .LOI'CillL a. Pique Lo, no. Estado 
de S. Pnu lo, ·cm dil·eccão do planai Lo central, puss!lndo por, / 
l!ajub:í. e Jledt·a Bt·nnea, no· de Minas Gemes.. 

Approvadn. . . ··,
1 

. 

O Sr. Jlueno de Paiva (pela ordem) t·cquer e o Senado 
eoneede i.li~pensa. do iutersLicio para qull a proposicão vo
J,adu poo:;a figurur na ordem do di:t ·da sessão seguinte. · 

E' annunciuda u vota~:ão, em :?.' discussão, dn. proposi\:ão 
clti Camnl'a dos Deputados n. ·18, de I\H.7,. CJUIJ eo.neede a Ar· 
li·Hmdo Pr1·eira .Nuno:;, auxiliar da Bibliotbcca Naeionul; um 
a11no du liemir:a, r:orn o ordenado, :p;u·:l' IJ•atament.o da saudc., ... 

O Sr. Presidente -- Visi'vclmt!ÍlfAJ não hn mais numCI'O rw 
1'1.'1\inl.o, 

Vuu 111:mdnr· pr·ucl)deJ• :'! ehnrnarlú. . 
l'I'UI~IJ~Ieudo·.~t! :i. dram:lllll, l'~'l'ífica-,;e 11 HIIS<!Ilein do.~ :'1.'.~. 

,\bdia~ •i\'cves, Cunha .Pcdro~n. Elo}· dfJ SoUza, Erico Codlw, 
A. ,\zr.r·edo e Yief 111•inn ~lnnf.t3il'il ((I). - · .. 

O Sr. Presidente - Jle~pnlll!'t!l'lllll :\. ~~Jmrnada ;~penas :H 
81·"· St•narlol'c~. Niiu ha mais numel'o; .l'ien adiada~ votação.-

' ' . 
,\C,\111~.111.\ lJE CO:\UtJmCW lll' S:\~'J'OS 

:l" diiH!liSi'ão da !H'Opnsi(:iio 1l:t Canmt·a 1Jns DepuLudos 
11. 21, de Hl.l::!, qtlu dl!cl:tea. dn nLilidatlil· publim n ,\enckmia 
de Commor'IJio de! Sanlns e l'econhucc como ·olliciaes o~ diplo
'n!HS JliiJ• •ílla eonfm~dos. 

Adincla a votn(:ao. ;· 

I 
-~~~~.:nr .. \ r%\'l'tC.\ r.t:rx n" QUIW\Oz 

:.\" ili~cn~slío tia Ill'Opcisiciío tln. Gamnr·u. ·.!.los Depulauos 
11. 15, de 'l\ll2, que ccinsidorn dfJ uLilidn(h Jl\lblicn. a. ·Escola 
Ag!'iCola . .PJ•:üica .Luiz de Qn1:Íl'O%, de .Pit·acicnbn, Eslndo do 
R I' 1 . . ~ . , . au o .. 

· Adiuda n Yfll:H;lío. / · 

.I.YCI,:U lll~ t\GilON0~\11.\ rm r•gl.O'I',\8 

:J• t.lbcu:;são da pr.·oposi~ão dn Canmm dos Deputados 
n .. IIJ, ti~; 1\H2. quo tleclnra de ul.ilidado publica o Lyceu de 
Agl'onomia o Vcterintwin de .l~eloln~,. EstncJo. elo Rio Gt•ando 
do Snl. · 

Adiada a voLoouo. c.• ' 
• o 

I 
' 

. '· 
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, SESSÃO EM 2 DB J'ULHO DE :1917 ·n 
. '· ' 

MELHORIA DE REFORMA AO SR,. ARSENIO DELOAI\PIO 

· 3' discussão do projecto do Seriado n. 7, de 1916, ql.!e 1 

manda considerar a refol'm:.t du ~ .. ::;:.~;rgento Arsenio Delcarpio 
:Volloso da Silveira, como no poslo de 2' tenente, para os 
cffeitos da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de :1910. · 
- ·Adiada a vota cão. . · 

cESSÃO mi TERRENO J .. PREFElWM 

3' discussão do ·projecto do Senado~ u. 33, de 1915, que 
autoriza o Prc&idenl!l da Republica a c·eder á Prefeitura dõ 

· Districto Federal, a titulo definitivo. e gratuito, a faixa de 
terra.. pertencente ao Patrimonio Nacional que communiea as 
l!lias. da Al·cgria c Dr. ~errcira de Araujo, em S. Christovão, 
para que a mesma seja transformada em via publica. 

·· Adiada a votacão. . :. . · · .. 
' .. ., .. 
o Sr.. Presidente - Na~· mais ·haveJ?.do a tratar, vou 

levantar a sessão. · ~ ·' , ... 
· Desiguo para ordem do dià da seguinte: · 

Votação, em. 2' discussão; d~ proposição da Gamara dos
Deputados n. 18, de 1917, que concede. a ·Armando Pereira 
Nunes, au.xiliar da Bibliothcca Nacional, um anno.·.dc licença, .. :-.. 
com o ·ordenado, para tratamento da saude .. (com parecer fa:-
voravel' da oomm'issão. de .Finanças); · ,. . . ..' · 

· . ·votação, em 3' discussão, da proposição da bámara dos 
Deputados n. 21, de 1912, que declara de utilidade publica 
a Academia de Commercio de• Santos ·e · reconhece como offi.- . 
ciaes os· diplomas por e lia cóD.fer1dos (com emenda da com.;. 

· m.issã d~ Justiça c Legisl~ção;-;iá appr~vada) ; 
voiacão,' em 3' discussãti;rda proposióão da Gamara cios . · 

'Deputados JJ..' 45, .de 1912;··qtie .:êonsidera de utilidade publica · · · 
. :a Escola Agricola Pratica ·Lu'iz de Queiroz, de Piracicaba, •Es- , 
tado de S. Paulo (com emenda, da Oommissão ·de Justiça e. 
'Legislação, ,:já ap:prDvada) ;. ·· ... , . . · 

· · Votaoão, em 3• discussão;' da· propos'iciío àa Gamara dos 
Deputados n. •46, de 1912, que declara de utilidade publica 
o Lyceu de Agronomia, e Veterinaria de Pelotas, Estado do ... 

· Rio Grande do Sul (cOm cme~ da; Oommissão de Justiça .. e 
· Lea·islação, jd · app!'Ovada) ; · .. . · · · .. . . · · 
. · Votação; em 3' di~cussão, · do :projecto do Senado n. 7, . '· 
de;. 1915, que manda' considerar , à: reforma do 2' sargento 

. Arsenio Dclcarpio. Velloso .da . Silv~ir.a ~orno· no posto de 2• 
tenente, para. os effcitos ·da le1. n. 2. 290, de 13 de dezembro · . 
do· 1910 (da O~mmissão !l~ Ma~inh(l -~ Guer1~a c parecei~ tav.o-
.ra'Vel da de Fanança.t); . . . .. ~- . ... . . .... ;_J 

.._ . s ... ....,:Vol. III. _ · ~. 

. . 
' ,\ . ' 

. ' 

•I 

. ', . 
I 



" 

• 

/ 

\ " I 

iS 
, .. 

votação, em 3' discuso;;ão; do· projecto' do Senado n. 33, 
'de HHG que autoriza o Presidente da Republícn. a ceder ít 
Pre'feituru do Districto Fede·ral, a· titulo detlnitivo •e gratuito, 
a· faixa de torra · pertenéente uo Patl'imonio -Nacional ·que 
.communicn. as l'Uas .da Alegria e Dr. Ferreira. do Araujo, em · 
S ;· Cllrtstovão, para que a;: mesma seja transfot·mada· ~e.m vitt 
:PUblica (da COrMnisstiq de ,Justiça. c L·eai~laçií.o e· corn pare;- · 
!:el' (avOJ•a·vel da de ,J<''Inanças); . . .:\:;' '. ' 

·:l' dislCussão 'da. proposição da ·C amar<\ , elos Depu't~dos. 
n. 5, de 1017, que ·autoriza o ,Pr.esidente da Hepublica ::t ·COD" 
oede·r, ·em concurrencia: publiaa c a ·quem• maiores vantagens 
ül'ferct:er, · sNn o nua pura o Thesouro, um ramal de ·estrada 
de i'et~ro, de Lorena a Piquete, no Estado de S. Paulo, 'em 
direc~.ão do planalto central, passando por Ita,jubíL e· Pedra 
:Branca, no de Minas Geraes (com. parece1•es (avora·oC'is . da~ · 

. comurissues (le Obras ~it,blicas~e 1•'11l~an(!OS); ' ' ''; 'j · .• 
•' " •' . -~··'<' J•' 

· , · 2" discussão do ·projecto ;ctQ:·senado n. 14, d'e '1910, que· 
J•cgu1a a execução. de sentenc.!(s! .. 'do Poder .Judiciaria. (co·,, · . 
21á1•eee1· contrario da· Com.m.isaã'lJDdq_ Jitstü]a c Le(Ji)sla(!ãO); , · . 
. coul.inuaçã0 da 2• di~cussão~~o pr·o,iecto do Se~ado u. 4:1, 

ue 1910, creando,. nas fqculdade~s 'de. mediéína da Bahia e· do 
. · · Rio de ;raneit·o, mais \lnl Jogar ·de assistente de clinica PW-
." .. • .. ,, .'::,, .. chiat!'ia· e · molestias. nervosas ( inelu~ào em \o1•dmn do • di·a . . 

sem· pai•ecei')''; . . . · 1:,;,. : • . . . · 

., 

. :. .. ·'" Con timlacão da 3' discuss~~ cto\\l'O.i•ecto do Senado n .. ·Úi, 
: ~ ·U'.l I IH-1, · qeu concede aos· oflicinos do Exercito e da. 'Armut.la, -: · 
. ·· (Jue presfaram ser:viços i•eJ.evantes ria ·campanha do' Paraguay 

·e. C!Ul' l?oster:iormel).te. %e .'demittiram do. sel'VÍ(lD, ·as vantagens . 
• •l. -regalias de offimaes -reformados, .sendo-lhe~; pagos os ve!1-
cimentos pola tabella A do~ Üe6relo 11. 2.290, de i3 do de-

-' .zembro de :I.!HO (da Cornmiasão.'de· Jllm·'[.nha e Gue·r1•a e com, 
; : 11a1~eccr .favoraval r.la de ·Finimçás) ;." · . . " 

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

; · : :·. · .·1• discu~são ~o. pro,jeclo;~do;.~.eúado n. 2Ji, Ue. ·1.9·H>; quo,· i 
., . . eonim·e honras. m1htarcs·, uos. protessor·cs civ1s dos mstituto;; ' 
• .militare& de ensino (c( o SI':, LU'Iwo Sodi•é) • · ,..,, ' . . ' . ~ 

I.twanta-sc 11 sessão' t'ls 2 hopaS.:e Mr minutos. ,' 

·• •' ·'•I .... ·,, 

' "' • 

'" ....... 
' JIJll!SWE:>CrA DO su;; UllDANO SANTOS, I'RESIDEN'fE 

o ' 1 I• 

I ·. , I , I 

A' i' hora d:~. tarde abre-se :1 sessüo a: que concot'!'cm o;;..· Sl's. A. 
·, ·· A1.e1'cilo, Pedl'O Borges, l\lctollo. Hcrcilio Lu1., Pereit•tt Lobo, Lopes 

. .. Gonçalves, RC!í? lllonteit•o,. Silvorio Ncry. Arthur :·Lemos, Mondes "do 
Almoidu,·.Josó C:uzobio, Pil•es Fcr1'eil•a, Francisco Si, 'fliomaz Accioly, . ' ·. ,. .. 

'"• 
' 

·. • 

' 
' ' 

. .~ ' 
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i 
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.. .. .. ' 
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I ., ... . ' 

SESS.\0 E:-.t $ DE JUÜ{O DE 1917 ·l ü 
. ' 

I I • ' • .. , ' 

r João Lyra, Eloy do Souza, Cunha· Pedrosa, Walfrcdo Leal, O anta~ 
. Barreto, Al·aujo Goos,. Guilherme Campos, 'Luiz Vitmna. João L ui~ 
,Uves, Miguel d~ Carvalho, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Duono 
de PaivafAdolpho Gordo, Alft•cdo Ellis, Eugenio Jardim, Leopoldo 
do Bulhõcs, Jos6 Mttrtiaho; Xàvior da Silva, Alencar Guimarães, Gú•' 
neroso Marques, Abdon Baptista, Hivadnvia Col'l'~tll7 SoaL·os dos San· 
tos o VictoL•ino lllonteil•o (39)." 
' . Deixam. do cÓmp;il·o'cor com causa justificada .os Srs. Indio do 
Brasil, .Costa Hod1·igt1CS, Abdias Neves; Riboil'Q Gonçalves, Antonio 
uo. Souza;· Epitacio Pessoa, Flbsa. o Silva, I\ibeiro de Bt•itto, Raymundo 
de . .Miranda, .Gomos RibOiL'O, Siqucira do' Menezes, Rny narbosa' LOLt" 
1'cnço Baptista, .Irinou 1\lacbado, Francisco Salles, Bernardo MonLciro ,. 
Rodrigues Alves, · Gonzag:J. .Taymo e Vida! Ramos (Hl). " 

E' Úi.la, posta cm discussão e, sc1n debato, approvada a acta d•~ 
sessão antorioi·. . ·. , ,- . - . . 

; . ,:· .. ~.:j;\_<·":" :· ', ' . ,. . . .. 
·.'\:o Sr:-· i' Secretario· dú conta do scguinLe 
.~,,,~~'.'•., ,, , . 'I • .· '. 

·.: 

" -··; 
.EXPBDIENTE ... " . 

',' 
' Offi~ios:· ' ' ' 

' 
· ·' Do Si·. 1" Soct•ctario da Carilara dos. Deputados ·reroot~. 

" · ·tolildo a segu inLe . . \. . . 
-.., ·. . ·~ ~·. :.. t; . 

'. PROPOSIÇÃO 

· N •. 34- 1917 

O Óong~iesso Nacional décrota: 

' " ... ' 

',. 
' ' 

• 

~rt. · 1.' NOs termos . do accõrdô' de 20 de outubro do 
· :l!l16

1 
ílrmado entre os Estados do Par·an{L o do Santa.. Ca .. 

tbarma, approvado pela lei n. L;!46, do: G . de · marco de 
1917,, deste, o lei 11. L653, ele 23' do feveron•o _de ·1917,, 
(]aquolle, os limih~s entre os mesmos Estudos pussum a· ser 
os seguintes: . . . · , . · · . .· . · · · 

·· ·:·'·No li!Jtàral: eHtro o Oceuno · AtlanLiCJo c o ·l'ici Negro, a 
linho: ·divisaria que tEnn sido rec·onhccida pelos dous Estado:~ 
desde 1771; , ·, · . 

·Nq intct~i.or: o rio, Negro, desde as snas cabeceiras ató n. 
sua 'foz no rto Iguassu, e pot• este. até a ponte da Estrada. de 

· .· Forro ~. Paulo-Rio Grande; pelos eixos dos ta ponte e · dn. 
·mesma est.tadn: d(l ferro ut.ó a_B;ln. intercepção com o eixo dO: 
estrada do rodagem que actuãlm~nte liga a cidade de União. 
dn Victoria ú .. cidade -do llalmas; pelo eixo da reforid:Cei>· 
Lrada· do rodagem até I) scú ·encontro ·com o rio Jangada; 
P'Ol' este,. \l~íma' al:ó as suaR cubeceir•as, o dahi om linha l'fl· 
c to,;' na .. dlpe.coã0. do meridiano, a L~ ~· sua intercepc:iio com 
n -!.mim dtvtsorm das a suas dos r 1Ds Isuassú o Urugunv, e 
r~pr esta·}hiha. divisaria ças ditas ·n.~;.tms nn direcc.ão ,ioral 

' . . .... ' .~ . . . . 

' : '' 'I 

·'·· .. 
', ..... 

'," ,.· 
' 

' '' • ii 

,>r·:· 

' ' ,: .··~ 

'' -. . . '· 

' ,,l,; 

• • 

' -
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• 

. ' 

'I ,'o• o • 

" 
' ' ,, 

·.,.; 
.. 

; 

20 ·. ANNAES Dfil [õENADO .. 

do Oéste ·até encont;ar a linha· que .liga as çab'eceiras . dOs · . 
rios Santo AnliJnio é :Pepiry-guassftr... na frontemJ: ~rgenLma., 

Al·t. 2.• Revogam-se as dispos1coes em contr:mo ~ 
· Gamara, dos Dcp•.ltados, 2 de julho de 191.7: - João Ve~
J)ucio de Abreu e ::>ilva, Presidente em. excrclClO. - A.ntoma 
José da Costa "Jtibcil'o, :1. • Secreta>:io,~- Juvenl ~al!l~rtme de 
l• a ria, 2• Secretario; - A'· Comm1ssao de j::onstltUIQaO e D1~. 
P.lomacía. , ·' : 

Do Sr. Ministro da VIação e Obrás. 'Publicas, tt•ansll'!it~ 
tindo as mensagens com que o Sr. Presidente da Republica 
restitue dous dos ·autographos das resoluções do Congz;esso 
1'\acwnal, sanccionadas, que · conc,ede licenca: · . . . 

' 

Por seis. mezes, com dÓus tere os !:la díaria; e em' proro• ~ · 
gação, a· Julio Galdino dos Santos, guarda-freios ~a . Est~:ada 
ae l•'ert•o .c~ut~al do Brasil;· .·· · · : ... ,::.,1 .. ·.. .· \. ·, . 

E manda considerar como Jícenciado . no período'" de;f13 ; .. 
de dezembro do 1!H3 a 4 uo novembro do 1914, o ex-conte= 
rente do 3' classe dll Estrada de .l!'orró Central ·do·'·Brusil, 
Cnndído·· Rodrigues LOüreiro, e dá outras provídenéias.. -:- ' 
Arcllíve~so um dOs;' aulographos e remeLta-se o' outro á Ca..,. 
maL'a dos· Deputados. . :.;~: · 

Do Sr. Elr. . Tavares Bastos, ··juiz federal da . seccão. ·do ·. 
Espírito Srtnto, solicitando a remessa á.. Comn:.issã0 de Jus~. 

• · tica e Legíslacão dei uí:n trabalho referente .ás lels, eleitcraes' · .. 
:vigentes. -.... A' Commissão de Justica e Legislacão. · · ;t: 

. . . . ' ' ' ' 
~· ., 
'Telegrammas : 

' ' I . 

. Do Sr. Senador Raymundl) de Miranda, justificando sua 

.aus.encia ·na sessão da vespera e pedindo constar da. acta qúe 
term assig·nn-do o parecer· da Commissão 'de Poderes reco
·nhecendo Senador pelo Distrícto Federal o Dr. PaÚlo. de 
:U~ontin. -.Inteirado. '•, · · . · · . . 

. Do ~r.' ·Presidente do Estado. do Ceará, communicando;,,à .. I 

m~tallacao. d?s írabnll!Os d[l. Assemblé'a ,:. Legislativa. -":. In'. •· 
tem1do. · · · • · · · · : 

.··.~ 

. " : •' ' ·.:.·· 

. O Sr .. 2•. Secretario declara que não r ha pareceres.'. · :. 
. ' . São novamente )idas, postas oÍn discussão e,· sem. debate, 
approv?das as scgumtos rcdaccões finnes: · ·, 1 , 

... Do projec!o do Senado n.~4.6, de HHa
1 

que r~conbece de . 
ut1)1dade publica a Lisa .J\Iaritimu Brasile1ra · ·· ··• · . · 

, ,.-: ~·· ,. . I 

.. ,·<l)a crricnda do Sena4o ú proposiéão da' Gamara dos ··Depu~ . 
tlldos _n. 152, d~ i!Jt6,. que considera de utilicludo. pul.ilica os 
ms.Lllutos, a.ssoc~acões ou, oluhs que tenham por fim· o estudo 
e. tjese!lvolvimonto da aerostacão no .BrnsiJ e dá outras pro, 
,V1denc1as. • . . . 

' '; 

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

''' ' 
.. ..... ' . 

t '. 1 
.. '•:·: '• ;, . 

\,,. ,. 
... · . 

. . ,, 

' 

'· . 

l' .• 



.. . ·~ ,, . ., 

' . . i3ESSÃD EM 3 DE Jt1LÚO DÍ!l '1917 • • 2t 

' ' ' . . . . 
' ' I '·: • ' • • • • • I " ·o. Sr. Mend~s de Almeida (pela ordem) .. - Sr. Presidente, 
achando-se na snla, ímmediatn o Sr, Dr. André Gu~tavo Paulo 
''de Fronlin, reconhceído Senador pala DislriCto Federal, -·re-

. que iro a :v. Ex. que dê as providencias préilisas pura a sua· 
'introduccão no recinto, · · 

. ·< d Sr. Presidente - Nomeio paro. iritroduzircm no. recinto. 
o. novo Senndor os Srs. Mendes de Almeídn, Bueno de Paiva 
·t{ João Luíz Alves. · · · · · . . ... ,' . ' 

. • (TnÚo.auzfdo no Tecinto, presta,' imito d ilesa, 0 compiró-. 
"Jmsso reotmental e toma assento o Sr. ·Dr. André Gustavo 
Pa~lo •de ·Frontin. Palmas nas aalerias. O Sr. Presidente. re-
clama _attenção.) · · . • . 

'"~ : 

ORDEI\I n·o DIA 
' 

·. · · Votação, em 2'. discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. iS, de 1917, que concede. n Armando Pereira . 

··Nunes, auxiliar dn Bíbliotheca Nacional, uni: anno de licença, · 
com 0 ordenado, para trata:rnenlo da saude. · · 
. . Approvada. . . · 
. . . . votdção, em 31 ãiscussão, da proposição da Camarn tios ' 
•Deímtndos ·n. 21, de 1012, éiu'e declara de utilidade publica , 
•a Acádemia.de Commercio de Snntos e reconhece como offi- ·· 
ciaes os diplomas .por e lia conferidos. · 

• . Approvada; vne á Commissã0 de Redacção .. 
" - . . . ·, . ' -

. votação, em 3• discussão, da proposição da. Cnmarn • dos 
Deputndos n. 45, de 1!112, que considerá de utilidade publica 
a Escola Asricola Pratica Luiz ·de Queiroz, de Piracicaba, Es- ··· 
tado de S .. Paulo. . .·' · "-
. . , votação, em a• discussão, ··da proposição dn Gamara dos . 
· ·. Approváda; vne á CqniÍriissffdi d~ Rednccio. . .. 

Deputados n. 46, de 1912, que· declara do utilidade publica 
. o Lyceu de Agronomia .e Veterinimia de Pelo tas, Estado do 
Rio Grande. do Sul. · 

. Ap_provada; vae 'ú commissão ·de Redacção. 
1 ,·. ' ' 

. . 
votação, 'em·· 3• · discussiio, .do -projecto do Senado n. ' 7, 

do .191 G, que ma I;~ da considerar, a reforma do 2• ~ar:::ento 
. :Arsenio Delcarpio. Velloso da. Silveira como no· posto do 2• 
·-tenente, para os effeitos .. da lei•n. 2.290, de 13 de dezembro 

de HHO. 1 - ,.. ••• 1 · -. . ··.- ·-· · . 
!Approvado; vne ã Commissão ·de Redacção. 

' . ' 

Votação,. em 3• discus·são,. do projecto do ~cnndo n. 33, 
de HHG, que •nutorízn o .Presidente da Rcpuhl1cn 1\ ceder. á 
Prefeitura do DisLricto Fccle·rnl, ·o: titulo definitivo ·e grnluito, 
a.foixn de torro. perLenccnt.e no Pntrimonio No.cionrtl que 
communico., ns: ruas dil ··Alegria e Dr., ]'errcirn de Araujo,· ein. 
' '' ... 1·,. . ,' . . ··:·;,._ 
\ .. . ··~ .. 

. ' ,. 
'· 

• • I 

.. 



·, :: . . . ... '"· ... 
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'· 

. .··• 

' " 

\ ,. 

AN:-<AES' ])O SENADO .. f 
\"<·: 

' ., 
. ·I •, ' , , . '·. ., 

. . ·s. 'christovão, para. que n mesma se,ja tr(u)aformadá: ;mti' vi~ . 
0)ublica. · :''": . . • · · · · · · · ' :· · 

.. , 
• 
' . .. . 

]· ·.~' •' . ... , ... 
:· .... 

·,. 

·~· 

·,A/pp11ovado; vae ú Commissão de Redacção. . \ . 
\ . 

R;~MAJ, DA E!'l'ri\ADA DE .. l'ERRO LORENlo\. .~ PIQUnTE , .. · ,. . - . . . :~ . . -~· ': 
3" discussão ·dn. proposição da Cainara dos DeputadÓa · 

: n:. · 5, 'do :19-17, que a~toriz:l.'i? Pr-esidente ,da R~public,a a cori.., · .. · 
. cede·r, em concurrencm publlcn e a quem maJOres ·vantagens 

offerecer, sem ·onus para o Thesouro, um ramal de .estrada 
de ferro,· de Lorena a .Piquete; no Estado de S •. :J?aulo.· em 
direcção do planalto central, passand_o por· 'ItajuM .(), Pedro. 
Brnuc.a, no de 1\finhS Geraes. . · . . :·. · · 

. ·. Apl)riOvnda; vao::. ser subm.e.tti,da á sanccli'ú .. , ,: . .'·; .. · ':- . 
:l· •i •.•• ::~~-·;-::.!~:i, 

. / S~"trffiNÇAS . DO >:PoDER JUDICIAR! O .· .. . ' 

2' diseussão do projecto do Senàdo n .. 14, de 1910, .que 
regula a execução ·!le scntenoas do Poder Judiciaria; ·· · 
. Approvado. . · · . . .. . · 

. São igualmente approya·ckls as seguint!'ls . ·· .. .. . . . . .... ' 

:~ .. . 

.--

EMENDAS • \ • '. <:. ,. 

o :il·t·. 2', princÍpio, subslitün-se pelo seguinte: ' 
. . ·'-:-' 

·. · 4:Na execução · d~s sentenças.sobre limites. dos Estados, .; 
Rão sendo · apresentados embargos no prazo legal -ou séndo .. · 
de&r;rezados. ·ou · julgados. imJ.)rocedentcs. os cnibUJrig'os, apre- : 
stmtadús, 0 Supremo Tribunal Flldornl procederá l\á :fórmn . 
p'l'l.lscripta neste: artigo," .. . · :{ 

·. ~. ; '•'' " 
... . ,·i .~:.~· ·., 

. . . 
J\'1) art. a• - Supprima~se. · . ' . . - ' 

... :· .. .. . ' . ... 
...,.. 

,. 

.. 
:··., ... 

Na ~essão dei julgamento do Supremo Tribunal Federal 
Ao m1t •. 5' - Substitua-se. pelo seguinte: . . '· . '. , . 1 · 

. .. ·. . : . . . '·I . 

. \ ,. 

. . ·. 
'' 'I• 

.~r:·_~·~ .. ., ... . .. . ,. 

não haverá' o debate oral 'llôs r:ecursos crimes, e1eitoraes o do 
qualifi~'lçãk:l de jurados, homologação de· sentenças estrangei
l'US, · eonflictos do .jurisdicoão, .r~evisões:"c~iminaes; · aggravo~; ·' 
cartas tesLemunhave1s c nos· processos 1nC1dentes.» Nos .ma1s·, 
cnsos poderá haver o debate Ol'Ul lio(t'crmos do regimento do 
trilJUnttl. · · 

. . ' 
·. Si n.]<provàdo o substitutiVo ao ::irt, 5", se.ia tamhem vo

tada a :::eguinte emenda ao · § 7~. _ad. 2", depois das rpal!l.vras: 
•mo '.J1ii'Olmt'ador gorai dn Repuh!Jea•i; nc.crcscente;,se: ~fc.ita n. 
rc:vi~iio por rJou~ .it]t~es••. O ma i~ :c_(lplo no pt~~a!í\RP.M; .•. 

\ • t .. ' .:: 

• • 

' 



) ' ' 
" 

·" ·- fllilSSÃO JlM ~· Dl!l ,JULHO DE 1917r 

C:\lllA()ÃÚ DÉ J,DGAR Dl!, MIS!S'l'EN.TEJI!\'.'\S FMlULDAI:l1lS DE :MEDICINA 

'· Cont.ínuaoão dn 2" discussão do proje-cto do Senado ri .. H, 
de · I!H O, creando, 11:is fnculdnde.s de medicino. da Bahia c da 

.. ltio d~ .Taneiro, mais um l9gar . do assistente de clinica ps•y,-
Jlhinl.ria c molcstias nervosas. ·: · 

• ~ '. ; . ' I';' , -

· Y em :i. n1e;:;a, é iioo e, recusado o seguinte 
,.,_ . •. . . . •, 

, · nequeirJ que O pr.Ojer.,\o n'. '!1, de 1910, Vá :tis Comthissi.1es 
de !nstr·ncouo .Pubhcn. c · de .Frnanoas para dl7.crem•· sobre o 
·n,csmo. ·. . ~\-- · 
. Sala das "essões, - :'l_rlr. ,julho de 191.7, - Mendes ·de AI~ 
meíd11. ·. · 

·o Sr. Presidente :....:. · F.el!!- pro:jeeto ,iá sofft•eu a~liamenlo, 
. Port.ani.o, antes de delitJeraciío do Senado não pódo ser votado 
ho,jc o requer·imcnro do nobre Spnador pelo Maranhão. 

EsUL· f.ambem sobro a mesa uin requerimento do Sr. Se-
nndor Jliv:1dnvia Corrlla.. · 

.~ 

.. 

. O Sr. ~~endes .de Alm~ida ,:.,:,. .Sr. Presidente, ·creio qÜc. (i 
. , ~nso de addltnr ao requer~rmento da nobre SenadOl' pelo Rio , 

Grande elo· Sul, que· é identico. ao meu na P.rimeirn parte, n. , 
.segunda, porque · naturalmente,· . esta depenâe do os tudo da 
Commissão de Finanoas. Reitero, portnnto, o meu re.querJ-

'·· Jílento . . · · , , .. · .· 
· .. :O Sn. Pan:smENTE - V. Ex. mandará, por üSCript.o :\. 

ilfesa . à seu' additumento no requorimonto, .•• 
E' approvado 0 proJecto. : ·, .. . . ' .. ·. ) 

.. Ve~m á mesa, siio Mos, ~poiados & p()stos em diseussiío' 
os soJ?umtes .. . ·, . 

,,. ~· 

'·~ r ' 

UF.QUERIMENTOS 

Uequ:eiro ·que vollê á Commissão de Ins•trucoõo Publica o 
pro,jecta;n .. :11, ·de 19LO, depois de ·approvado. · :,...,, . 

• Snln. dns sessões, 3 de. ,julho do 1917. - .. Ri·vadmJilit <COJ'l'éa. 
' • 6 ' I ' 

. ·.}:lequciro quó o pro,iecto n~ ·-1.1; de HHfl. vú. :\.· Commissão 
do Fmancas para dizN· sobro o mesmo. · . . . 

' . ' . ·, . . . ~ . . ' . 
Sala das ~iessüc·s, )l 'de julho de 1917. ~ ~fendes de Al-

meida. · · . . ...... 
. , · .. ,.; ·-. . ~ . 

Postos U votos, S[Í() ;l!)pro;vadoª os :recmerímentos, . 
. ~ . . . 

•. .. . . -~ ... ~ ...... , - . '!Ir.. •· :·~ .. ~ .,. 
.. 
' '\ f ,·, . . 

! 

,. 

···· . 
' . 

' ' 

i 
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·r 
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-~ 

' ' 
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.. 
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.. 

. ~· -·· . 
' ,. 
·, ·.", 

( ... 

... 
' 

·.- \' '\ . : · ..... 
· ... ' '• '' ' 

'.·~·.' 

... ~' 

' 

. VANTAGENS AoS QUE FIZERAM A .CAMPANHA DO PARAGUAY . . . . . . 

. Continuação da s• discussã_o do pro .i ecto. do Senado n. 46, 
de :1.911, qeu .concede ·aos offimaes do Exercrto e da Armada, . 
que prestaram serviços relevantes na campanha do Paraguay 
e que posteriormente se demíttiram do serviço, as vantagens . · 

. e regalias de~·officiaes reformados, sendo-lhes pagos os ven-
.• cimentos pela tabe!la .A dri-decreto,n. 2.290i de· .13 de de- .. 

zembro de 1910. ., · 
. ~- :· :; . ; ,• 

Approvado; vae . á Commissão, de Redacção; . : , 

11 ··~ '• 

HONRAS MILITARES A PROFESSORES CIVIS .. ' . . .. · .: . ' ' ' . . 
" • ·• I , 

:1. • discussão do projeéto do Senado n. 25, de :1. 9:1.5. que 
confere honras militares. aos. professores . civis dos institutos . 
militares de ensino. · · .. · .. · 

Approvado; vae â Conun.issã". de M~~inha e Guerra • 
' ' ·:. ' .'. ' . 

· O Sr. Presidente - Nada"mais havéndo a tratar, ·vóu le- · 
vantar a sessão. · · ·. · .1 . · · • · · . · 

Desisno para ordem do ·(ua da seguinte: 
. Trabalhos' de . Commissões. . · 

.·.· Levanta-~e a 'sessão ás 2'h0ras e :1.0 minutos • 
• ,• 

•• 
..~ . 

... ~··. Af:rA DA REUNIÃO E~i 4: DE JULHO DE i!H7 ., 

PRllSIDENCIA DO SR. tiJUlANO SANTOS, PRESIDENTE ·. :• .· ~ . 

· A' :l hora da tarde ncbam-se . presente$ os Srs. Pedro Borges·, 
1\fetetlo, Pereira Lo1ío, Indio do Brazil, Mendes de ·Alm!lida, ·Pires 
Ferreira, Fi•ancisco Sá., Joll.o.Lyrl\~ El'ico Coolbo, Adolpho Gqrdo e 
Rivadaviá Corrêa (H). . · . . . , _ . · · 
. Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. A·~· Azarado,· 

H9rcilio Lur., Lopos Gom;alves·, Rogo Monteiro, Silvqrio Nory, Artbut• 
Lemos, Costa Rodrigues, José . Euzebio, Abdias Neves, Ribeiro.· Gon- .. 
çalves, Thomnz Accioly, Antomo do Souza, Eloy de Souza, Cunha. Pe- · 
drosn, Epitacio Pessoa, Walfreclo Leal, Rosa e ·Silva, Ribeiro de Brito, 
Dantns Barreto, Araujo Góes, Raymttndo do Miranda, Gomos Ribeiro. 
Siquelt•a do Menezes, Guilherme Campos; Ruy Barboso., Luiz Viaima, 
Jo~o Luiz Alvos, Miguel do Cat•valho, Lourenço . Baptista., Irlnon Ma· 
chado, Alclndo Gnannbo.ra; Paulo de Frontln, Francisco Sn.llos, Bueno 
de Paiva, Bernardo Monteiro, Rodrignos Alvos, AI freio Ellis; Em;enib 
Jarrlim, Gonzago. Jayme, Leopoldo de BulMos, .Tosé .Murtinho, Xnviet· 
da Silva; Alencar Guimaril.cs, Generoso Mat•quos; Vi·làl Ramos; Abdon 
Baptista, Soares dos Santos o Victorino Mànteiro (~8). · · 
. ·-

' .... ' 
• ' u 

<·' .. ~ •' 

. ' .·.,,·· 

. ·' 

' . 



. . 

. ' "I ·, 
•··.· .. r.,;.. 

SESSÃO EM IIi DE JULHO'DE 1917 . 

O Sr.· ~~ _Secretario dá ~onta d"G seguln~ 
. 

O!ficios: 
· Do Sr. :1• ·secretario da Cnmara dos Deputados, remét.., 

tendo a seguinte · · 

. PROPOSIÇÃO .,, . . 
. . 

N •. 35 ..:. 19:17· 
':, . 

' O Congresso Nacional decreta~ 
· :Art. i . • E'· approvada a~ Convenção Postal assignada no 

R.io de Janeiro, a 22 de junbG de .:1916, para a permuta de 
. encommendas postae'S sém valor declarado entre o Chile e o 
:Brasil, pelos représentantes dos r.eferidos paizes, devidamente 
autorizados.:.:. : · • 
· . Art. 2. • Revogam;se as disposições em contrario. 

' ., ' .. :• . . 
. Camara dos Deputados, 2 de julho de i917. - João Veso~ 

pucio de Abreu e Silva, Presidente• em· exercício. - Antonio 
José da Costa Ribeiro;. :1° Secretario. - Juvenal Lamart!ne 'de 
Faria, 2• Secretario. - · A' Commisslío de Constituição e Di~ 
iPlomacia. ~ · :- · 

. · . Do' m·~smo senhor, remettendo um dos a~tographos da re~. 
. . soluc;;ão do Congresso Nacional, sanccionada, que abre, pelo 

. Ministerio da Viac;;ão,. o. credito · especial de 889:259$943, 
ouro, para pagamento· de despezas feitas com esgotos da Ca~ 
pita!. Federal. - Arcbive-se; · · · . 

. Do ·sr. Narcizo Bràga, · secretario do Centro do ·Commer~ 
éio e• Industria do Rio de .Janeiro, of!erecendo um exemplar 

· dó relataria dos trabalhos: .. re!erentes ao ·exercício de 19:16. -
Inteirado. ·:· , ' 

;,; . ; ~~Ie!iamrnli . do sr:;ii~~~rice· IPrlmez, tla Camara . dos 
Deputados da Belgicn, .;ccimmunicando o fallecimento, no 
Fiavre, do Sr. Schollaert, Presidente da mesma Camara. - In-
teirado. · · ' . . . ' 

o Sr. 2• Secretario procede á )eítura do segui·nte 
. ..... "'".1 

• ~ ' _.,.. t ' 
PAnECJm . 

. I N. 91 --' .i9f.7 
. . . . ' ' 

· A guorrn européa; com o desenvolvimento ilr}.previ~to que . 
tem tido através do mundo, creou para ns nac;;oes. amda as 
mais nfast.ndas do centro do conflicto, a necessidade indecli-

1 nnwl de' precatar-se contra. os perigos que. possnm ·sobrevir 
.. 

f,. • 
• ~. J 

' \ . 
/ 

• 
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·~ A':iNAES DO SENADO 
... ' . 

I ú livre expansão· de sua :ictividacle e t1. prlisei':V::trlÜO de. st\a · .. 
soberania inviolada. ·\' :. · . · • · . 

O Brasil, acostumado a· üniá politica tradicional. do paz, ' · 
. · tendo empenhado o csfor{lo constante do sua diplomacia em 
' remover todas as possibilidades; mesmo as) mais remotas, ·de 

õesharmo'nia oom os outros . povos, não vendo ·ao redor dr:' si 
rivalidades, nem ameaças, não·. se"'; oncontrára, até agora, na:· 
oontingencia de acautelar-se de riscos· imminerites. Não se 
áesprooccupou, sem duvida; .de 1organizar os apparel~os per- . 
manentr:•s de sua defesa; fel-o, porém, sem a continmdade, a 
systematização, n firmeza que '-permitLiriam tornar efficien
tcs os elementos creados e apto. o: pessoal preposto :í. utili
zação destes. De outro lado,:· a. politica do redncção das des
pezas, que empolgou, nos · ultnnos tr:mpos, a . attenoão o o 
esforco dos poderes publicas, impediu que se. completass~m os 
pro~rammas ostnbek!lidos, .que: se. d.cssem. ás . forcas. os. e'í-" 
fochvos roclamndos por sua"<orgamzacão, que·:se colhesse das •.. 
i nstalJacões feitas nas 'fabricas; r:,:arsenaes Joclo o. :proveito ne~ 
co~snrio .o .se fizessem novaBinstnlla(.lões cnnazes 'de ausmentnt• · 
o mtenslfwar a producc·ão. · . :· · , ·· ~·· · · · ·· . · 

Outro é hO.in o rumo a següir ( O móníelito ínterna!lional 
mdgf." obra mais completa,· resoluções n.r'Omptas, acção . ener
gicn. Sem nenhum intuito do provocacão, sem o. mai.~ leve .. 
:c1esc~o de' ~ilatar. o theatro e i duraçijo da guerra e do a:vo- · 
Jumor as torrentes de sangue ·que··,i~undam grande. parte do : · · 
mnndo, cumpr1J :1 Nncão _prepa~ar~se, .llm todos os' campos du 
~na acl.ividnde, para manter illésás.it sua:,lil;wrdade< e n. sua . 
Y i da · ,':i · ... · · · · · · .. · · . 

Não seria licilo no Poder. ·Legislátivo dissimular :a. gra:;_. 
Yidade das ·rosoluoões que tomou, e que levaram ao .. rpmpi
mcnto do nossa neutralidade entre os paizes belligerantes. 
Essa attit.úd~· ;nos creou r,ncargos·. e . rosponsnbilidades· do quo 
não per.lor!amos dese•mpenhnr-nos,; sem dispor· os elementos 
que façam respeitada, a nossa situação internacional -e toméíu' ' · 
efficaz e b'emfnze,ia · n nossa. interven(/ão'''na grande crise. · ·· 

A esse pensamento ob~d~·c.~u· ~·~epro,ie'Cto; npr,escnta,do,' ão ; 
Senado pelo .sr. Senador Antomo Azeredo. e ~ttros membros · 
desta Casa, pelo qual é à Governo;_nutorizado. a pôr · 'ém 
execu!;ão as medidas indicadas ·peleis Estados Maiores do 
Exercito· o da Armada, para assegurar, de mod0 completo, ii. 
defesa nacional. " · · · · . · 

A Commissiícr de Marinha· o Guena,· :1. cu,io estudo· foi. 
olle sublll'ettido, procedeu ';a cuidadosa: investigação das con
clicões em que se encontra· o :nosso appare'lho militar e das 
necessidades a que urge • satisfazer. Desse exa.mr:• resultou o 
substitutivo pot• ella formulado, o qual ó o desenvo\v.imenlo 
do primeiro projecto. · • · . · . 

'·Pareceu-lho possível conciliar· a largueza das 'faculdades 
c1uà dt~vem ser concedidas no Poder E.xecutivo, para que· esto 
não :::inta a sua acc;üo embaraçada, em face de eventualidades 
a quo não poderia acudir, ele prompto, . a · intervenção legis- . 

· lutivn, com os dirr:ito~ ' da j~ic~aHvq P,at')fl:lllllP!·fll' r, com o 
.~ ' ' 

. ··' .:..: ' ,' 
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de;vlil' que incumbe ao congresso·. de 'conhecer o definir; 
· quanto Mibn cm sua previsão, ·medidas que entendam ·com 
os mrtís snr;raclos interesses da Patria. . 

E~Hl «dosidcratqm»' parece tG!-o alcançado aquclla Com
missão, com muita felicidade .• O seu projecto comprehonde, 
de mO<Io ~Xernl, t.odas as providencias que- a situ!lflão milital' 
l'eolmna, c afasta-se da minndencia cxcessivn .que n.rriscarja 
Racrificar, na execução, detalhes imprescinrlive.is,. porventura 

. omit.ticlos na· discriminação do texto legal.· · . , 
A "Commissi\o de Finanças· acceita

1 
pórtanto, as disposi.: 

ções tio substitutivo, refer•3ntes a medidas do ordem militar,. 
Apenas, p01; convcnicncía do m~t.hodo, 'destaca do paragrapho .. 
final, rêservaclo a pro'.1idcnei.as financeiras, ·outras de natu
reza divct·sn, que ficarão consignadas om. dous paragraphos 
disiinc:tos. 1 . · • . • I 

Não basta, PO!'ém, pnrn n solução do problema o factor 
niiliLal'. Este l'ncsmo fórma em grande part.e o Reu .valor .de 
olemontM! industt•ines. Em todo tempo e ainda mais quando 
para cada .paix niío '.são siqucr sufticie,ntes os sup,priment.os 
fornocídoR 'por sr.u terrít.orío e por seu trabalho, nenhuma 
nação pó'dn t.r:.r n sRegurada a forca si nüo encontra nos r e

. r~nroos proprio~ os meios de que a guerra se alimenta. 
· Vií.o seria todo o nosso empenho de rcconsmuição mi:
liLà'l· si. não cuidassem os, reMlut.amentc; lflc, apr,oveitando as 
nos~as riquezas naf.uracs, extrah.ir del!tts o carvão, o ferro o 
o áQD do que pl'ecisam, immediatnmentc, as indn!\t.l•ins da 
A'lll:l'rn. e P<~!·mn.ncntenientf) as indus~rinR ·dn 'Pil?. •. 

Para esse ponto já o Governo 'tem volvido as suas. vistas.· 
e: t.raboft10s d'oram iniciados pm·a o fim de satisfazer n uma 
parto dnquellas necessidades, Cumpre mu!Uplic:w o eles•:»- · 
volver· essé ·esfm'C·O não esquecendo que as faltas, intensa-: 
men.te ··sentidas a:;o·ra, subsistirão muito tempo ainda .dcpoi8 

· · de terminadas n glúl'rra, pelo Jar!;'O período preciso para. o re~ 
:;'ergú·imento ·o t.ransrormaciio do tral:m\ho .industrial; . · 
. · · ·'Nilo podendo .repousar na debilidade da in1ciaLiva par~ 

ticular 'li tratando-se dos .. mais altos' int,crc;;Res nacionaes, 
Jul!;'ou a ·Cómmíssiio CJonveniente autorizar o 'Governo a pro
mover O au::dJinl', )leia fórma que as circum~tancíaR indicarem · 
o ·nos limites dos recursos que lhe são facultados,·· a crenci\o 
e o desonvolvimcnto daC]ucllas industrias.. . 

.Cumpre ·ainda prever a .nreoessidade da grando rrin.~sa do 
mt.i.gos de · alimentac.üo .para. os abnstécimentos.. internos o 
nxlet•nos; · ,Pai' a. ·uttonder aos reclamos do consumo ·o colhel' 
os' .beneficos effeilos que deUcs .podem ·-trazer par:i a expan
são.,da ricjüeza. do paiz, será :in:cvitavel a intorvcnoão dos 
podéros publicas para amparar. a produccão a!;'ricóla e a pns- · 

· toril .. •Só essa acoüo offimal, que {)il'cumstancias excopci'onaf!s 
,. ;toi·nam .fuevi.tavel, .gerCt capaz de supprit· a' defficicncia doS' 

meios de· trnb:ilho; de ·systema'tísar a explorncüo elo solo, de 
necôrdo com .ns aptidões d()ste c a:; fa·ciliclades do LranspLwtc, 
r/c regulnr.ir.nr. o. ~lstribuiçü(l (los stipprim·ol1tQs1 ~onfol'mo .. tiS 

.. ' 
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28 ANNAES llO SENAD<i 

convenienoias economicas e politicas, de impedir a desordem' 
dos mercados, · conciliando os interesses do pro-ductor e do 
consumidor interno. . · · 

· ;· Para attender a· esse lado do ·problema, pareceu á. Com
.. in;issão. sufficienLe repetir o qUJ3 sobre o mesmo assumpto foi 
·disposto na. lei de .~8 de agosto de 1915. . . . . · · 

,Cumpria, por fim, á·· Commissão ·autorizar os meios de 
oçcorrer ás despezas determinadas pela exeéucão da lei.· Ou
VIU o Governo sobre a ·extensão. dacjuelles com que pudesse . · . 
contar. E posta· de lado a possibilidade de lançar mão de "' 
recurso·s ordinarios e. coThhecida a difficuldade · que encon-· 
tràrá a realização . da operação 'de credito, restava, inevitavel, 
o recurso e.'l:traordinarlo á emissão. do papel-moeda. A som
ma deste foi limitada pelas necessidades previstas na lei, 

·tanto quanto possível; e para o. seu resgate se estabelecem as 
mesmas condições que se prescr·everam para a emissão auto-
rizada em 1915. · . · · · · ·· 

. 'Em conclusão, a Comnilssão 'de Finanças submette: · á 
approvaçã() do 1Senado o proJecto substitutivo~ da. Commissãl) 
de Marinha . e Guêrra;. com as seguintes · · .. 

i' 

·., 

·. iA.n·tes do numero I do art. 1•, que passartí a ser nu
mero n: 

r - Tomar as providencias necessarias para: a)' ampa~ 
ril.r e fomentar a producção nacional, pelo modo mais con-

. ,veniente, com as garantias e fiscalização ne.cessarías, poden-

. do celebrar, p'ara. tal fim, os accõrdos que julgar acertados; 
'b) promover a C.'l:traccão do oafvão de pedra .nacional , e a . 
construcção de vias-ferreas para o :S·eu · transporte; . c) des.- ... . 
envolver. a.fabricação do ferro 'e do aço; ·d) apparelhar.~na..:.; .. ; · 
:vias para o commercio entre~os portos do pa.iz e entre· es.tes / 
·e os elo exterior. . · ' . · . . ", .. 

2~ 

iDe pois do numero :rrt, que 1)assa a ser IV: ·' 1 . 

V - Adquirir o material necessa.rio M custeio dos ~er-
. ·viço-s do ~ê1;cito. e .da· ;\1arinha, rep'arur o material ·de 

guerra 1existente, adquir'ir o matcdal .novo que clrcumstancias 
exoepcionaes tornem indispensavel, augmcntar e completa~ as 
obras de defesa dos portos e costas; . . . ·' , 
• 'VI - Admittir o ·pessoal que ·fOr preciso pará :elevar os 

effectivos das forcas de terra e mar, ·nos· limites das leis.' de 
fixação destasJ bein nssim o que,. for nccessario, que só mente 
emquanto o 1ôr, será manfirlr1. pn.rn D desenvolvimento. dos 

: : trabalhos dos a.rsenaes .c·· fabt· kus. . · · ·• . · 
. . 

··'' .. _ ,, 



SESS~_O EM 4 DE .TULHQ DE 1917; ' 
' . . . . 

• , .', .· " 
Substitua-se Ó numero VIII pelo seguinte: _ 

.. -XI - Fazer operações de CI'edilo; inclusive a emissão do 
papel-mo·dea, até duzentos mil contos de réEi, observado o 
dispostó no art. 2' do decreto n. ·2. 086, de 28 de agosto de 
i915,r e abrir,_· os. creditas·- necess!lrios para a execu~ão. qas 
med1das ·constantes da presente le1 .c de outras pr·ov1denC1as 
de ordem militar e economica que para o cumprimento desta 

' forem imprescindíveis._. . . 
·Sala das· Commissões, 3 de julho de 1017. - V·ictorin~ 

Monteiro, Presidente. - Francisco Sá,' Relator. - Bueno de, 
Paiva. - João Ly1·a. - Alfredo Elles. - João Lui.z Alves. _, 
L •. de Bulhões. ,....., Erico Coelho, :vencido com o seguinte 
' '. '. 

• '. · VOTO EM SEPARADO 
' !_- ' • • 11 ' / ' • 

- :As emissões de papel-moeda, quando destinadas- a incre
méntar a riqueza nacional, são licitas, ·com tanto que sejam, 
ém rigor,\ applic.adas ás necessidades da economia politica., 
· .!lias em1ssões de papel-moeda para ,gastos prescmdiveis. 
cavam o descredito das nacõe~, á semelhança dos individues; 
,quand.o esbanjam emprestimos .dinheirosos em despezas sum~ 
-ptuar1as. . . . - _ . _ . . . · · : ... _ . . 

Dc<culpac~c a . nacao que ·na s;ue1•ru defens1võ1 ·em1ttc 
papel-moeda, po~::~\n~ faltar _ouro amoedado,; .. porém, dupla- · 
mentcl criminóso1 serú o· soberano co\lcctivo no e.miltir. papel, 
moedu,· a_ proposíto de. mover guerra uggressíva, · . 

'l'c:1hO coni;cicncia de que o .povo brasileiro é de· indole 
pacifista, e tão. sóm~nle no caso da defesa nacional revela saa · 
,valentia a comlmtcr o estrangeiro bellicoso. 
· · Neste · n1omcnto' a Republica · Brasileira não se acha em 

;,·uerra, nom o Congresso Nacional autorizou .de modo expli- -~ 
cito• ao Presidente da Republica' que faca a guerra. · 

Par conseguinte, o Senado e tambem a C amara <levem 
declarar que .essa nova emissão de papel-moeda é exclusiva .. 
mente destinada á defesa economica do Brasil, ·acautelatoria 
da ri,íueza publica; por certo, o Governo se dignará/ cumprir. 
em rigor a· autorização. . • 

A~sim, 1•esumo o meu voto nas emendas seguintes, sub-
stitut 1vas : • 

a:- fica autorizado o Poder. Executivo n omittir papel•· 
:lt10etla atá o maximo de; 200.000 contos,· oxclusivamonto Ilnra · 
de!esn economica ·e· incrornento da· riqueza publica; 
. b) outroslm,. é autorizado o Poder Executivo a despen~ 

'':ler até a sommn de :1..000 contos de réis, no minis~rar a .\n. 
stl·uri}âO dos rudimentos militares aos corpos dn Guarda 
;Nnciout~l, onde se acharem organizados com effectivos l()gaes 
fte n:lllcianos. . · _ · · · · · : 1 

Sqla das O:omiili.ssões, 3 de j!J,lho · ge ·191l_,~ ;Eri~o ~oelho. 
. . 
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-· 

-.. 



/ 

..• 
30 ;" ANNAES DO 8ENADD 

l'hilECEfl·DA (:OM:\f!SS,\0 Dll MAill.NH,\ E GUEflllA !\', 58, DB 1!):17, 
El PHon.;.c•ro "· 6, Dei MESMo ANNO, A QUE SE REFERE o PA· 
1\EC:lm SUI'Il,\ . 

O alvo v.izado pelo pro,iecto do Ser:•ado n. 2, <de ·19:17, 
foJ dar ampla autorizacão ao ·sr. I'retiidonto da Republica 
TJU!'l! que se,ia efficiente o. poder mililar de .mar e terra· da 
neuublica, de modo que u 1 defesa (lo pu:iz possa ser ussegu.:. 
rada na situnção em que . nos a c líamos . ante a coní'lagracul.> 
úc•ivorsal do Velho Continente, ,que já interessa o Continente 
Americano pelo estado do b'UCrra em que Re colocaram o~· 

·Estados Unidos da Amcrica do Norte. · 
Acompanhando a politica norte-americana, conP·quo se 

tornou solidaria tt Republica Brasileii·a, embora sem caracter 
lJe!licOJlo, mas r,:os termos da mensagem· dà Poder Execut.ivo 
refm•ente a esta situacão, ,está o à)aiz exposto• :a qualquer ag
ll'rcssão armada que, ombetra ine&perada, dadas :1 s condições e;n (.JUÔ IÍ.OS COIJOeámos, póde, todavia, por Cil'CU!lJStancias in-. 
deponder:•tes da nossa: vontade, realizar-se de um momento 
po.rn. outro. ·· , .• 

Reunidas as Cornmissões de Marinha e Guerra o de Fi·· 
nancus do Senado, por convite elo ·sr>. Presidente desta ul
tima, tivemos occasião de ouvir' importantes informações dos 
Sr:s. Ministros de Estado dos . Negocias da l\farir.•lla c dos da 
Gt!Crra, interessante~, completas e trancjuil)izadoras, 'que. ~a}la 
uw dos zelosos..presrdentes desses departaméntos ·da admrms~ 
tração. dou da .situação ei'fcctiva dos t!egôc1os a · seu cargo 
e bem ·assim da's necessidades immediàtas do cada, um delles 
p:::ra o J'im collimudo pelo projecto-- e, bem assim, outras que · 
pqdcrium constituir medidas, consideradas ·. como adiaveis 
1wstc momento, mas, em todo caso, disna·s. de iponderação, para 
.crue o Brasil se possa maoLet• em situação compativel com rt 

- sua g·randeza territorial e o seu dever de z'Olar :a sua quali· 
eludo de naoão garantidora dos altos principias derriocraticos 
que a ~ua Constitui(}ão prescreve. , . . · 

O BI'USi! não póde !'nzor guerr·u de couquistu, vem tornar 
iniciativa ou acompanhar situações de ·guerra sem recovrel" · 
pJ•ecipua\nentc ti :providero~citt do urbitramento; i:nas não srl 
níio deve ficar .impassível· unle aghTOssõcs ou invasões es
trangeiras, nem contir.1uar sem preparo püt•a desaffrontar a 
honra tJ a integridade nacionaes. , • · · 

· Faru uma situação normal de paz, as forças armadas de . 
mar tJ' terra são mais que ~uffic'ientes como nuclcos -de 
instrucção,' especialmenle dos officiaes · dos qu:ur:lros ostalJelo· 
eiclos o dos cidadãos ir.•corporados (ts fleirus ou en}'..()ondições 
do chamamento immediato e, bem assini, das 'respectivas re· 
servus, , · 

· O Exercito, com os seus corpos jtí organizados, com o 
inicio do servico de i"- linha e suas res•ervas, os grupos mili
turizudos dUS :t'orons no.liçi~es 9 .1\ccessorias do Districto l?e,.. 

' ...... 

, . .. , 
' 

.. 

· .. 
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c:eral e dos Estados,· 6 .ití. umtl realidade quanto n pessoal, para. 
· euja totalidade falta unicamente o preenchimento dos claros; 
u u 2" linha, que 6 ·a Guarda Nacional, desde que seja adoptado 
ou ·o. pro,jecLo de lei que pende apenas da decisão da Cnmam 
dod Deputados S''bre as emendas votada& pelo · Senado, on 
outro com, equivalentes iprovidcncias, ,será o, valioso . contin
G'·Cnte que, de um momento para outro,· a Nação· dar(L effici-
entemonte para a .sua ·defesa, · SIJguindo, assim as tradições 
gloriosas da milicia cidadã err{.tautos momentos historicos . 

. - A ~farinha N•acional, a eutio desenvolvimento dão díreii:ll 

• 

a. ·Oxtensfio do littoral brasilei·ro e· os variados scrvicos techni- . 
cos que lhe são inhcrcntes .peJa· natureza da .sua instituição, 
procizn, tambem · e mgentementc, de medidas que ,lhe ·per
mittaru conservar o nome que tem, jü ·conquistado pelos tl'i
umpllos de üutrora, cónstituindo-tL finalmente, como deve ser, 
uma f01.'1;a ,c.oJ•oi;pouden te á -nossa Póiiir)ão na "\im1crica c uma 

' 

1;onstantc ,sentihella dos seus mU;res e I'1os 1imitrophes .' • 
Nestes termos, ·.o·~pro,jeBto, ,~om o intuil;o com que foi ·for~ 

mulado ·merece algumns ·considerações quo tfl1!oilmentl! podem 
ser suggeridas .. . . · •

1
• ,.. • · ' .. , .•. , •.• i 

'· . I 

:~-I .. 
' .:. 

iA red01ccão do arL. 1', ·com o devido respeito ao<> seu~ 
·:omin,mtes autores·, necessita a altera1;iío· ·que :a , rcommltssãr> 
,proporá pa·ra que a llat·monia. dos·,.poderes constituieionaes o• 
dos priúcipios da hierarchia. àdministrativa. sejam 1 ·respel-

. tados. . . . ;:.:.~.: .· ~ 
· DrJ i'uuto, . 'Compet.iudo ó · i:loinmando' [Ia~ :forcas ele 'llltll' 

e .tui·rn ao Presidonte da . Repullliea, 1 não cabo ao Congresso 
deterrhiu&r ao. chei'e do PQd~x· Executivo « tomar medidas que · 
fol'orn índi,cadas » por i'unccionarios ou ·repartições que lhe 
são subalterúa~. E' natural que .o chi:!1'e ouça os competente~ 
sobre tal ou •qual medida que pureca necC8SllJ'ia ou lhe possam 
ser sugs·m'idas, corn a. devida venia, pelas pessoas que alguma 
•·esponsabilidade tenlmm· n~s'casos . ou, hypotheses que se pos-
s!un, apresentar.· · .. 

Nom -o .Podõr Le;;)slativa !llúUo interfcdt• em assumptos 
dtt competenoia do ·Executivo 'sinão nos casos. previstos pela. 
Constituiçãõ Fodoral. ·Eis porque a Commissão ·pousa propõr 

. a sühstitui~ão das 'Ptllavras «que forem indicadas pelos Es~ 
Lados 'l\la iorés tio Exercito 13 da Al'muda » pela. ·pula.v,ru. «con~ 
wnienLo.» · . 

II • . •, .. . 
. · P:wa eJ'ficicn:cio. da uossa defesa, a Cou1missüo, dé accurtlô

.r:om os Srs. l\Iinist1;o-s das pastas mílital'Cs, penS!L que siíl) 
medidas immedia.tus a tomar de um modo gemi: 

J.", o ·POliciamcut.o l.'igoroso o adequado mat·itimo e terros
.. tre elos quartl!is, depositas · do munições, m·sennes, ol'l'icin,us 

.diversas, diques, navios, etc., .para garantir a. respecLiva se- ~ 
,, gurunva 'dos meios do que dispõe pnra o ·servic.o militar. ,. . 

' 
• I 

-· 

• 

' 
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. 2•, guardar o maior : sigillo quanto ao estado, :preparo e 
movimentação do :pessoal e do . material de guerra, de modo 
a evitar <> mais passive! a publicidade de noticias a isso re
ferentes, appellando mesmo para o p·atriotismo da imprensa 
para evitai•, com qualquer publicidade, perigos que possam 

· della decorrer. · ' . .. 
· 3•, dotar os arsenaes da·s • installacões nel)essarias para ·a • · 
Mceleraclio do trabalho das . o-ffi~i.nas téchnicas e auxiliares, . . . 

• de modo que se possam attender ás necessidades da defesa, ·.·'', 
com elementos pacionaes, · ,qqànto ·passive!. . 

4•, utilizar de preferenc1a os, pro-duetos ·e as industrias do 
·paiz, attenta ó. quasi impossibilidade de recorrer ·á industria 
·:estrangeira; ora toda applicada .no ser:vico da; guerra. . 

5•, multiplicar· os · element()IS de communicação. Lelegra-· 
1~hica de qualquer genero para que o alto >Commando ·tenha . . 
;meios rapidos de. prevenção. • . . ·~ · . • 

, 6•, acudir aos meios de transporte; rapido, terrestre, das 
tropas nec~ssarías pa

1
ra a guarda e· defesa ;de qualquer ·iPOnto .· .. ;· . 

do t.erritor1o naciona • " · . · ·· · . . · · · 
7•, fazer·..'a estatisLica das industrias e meios de transporte 

particulares, yehiculos e semoventes... · . . · 
'·' . . . 

!Especialmente para a :Marinha. as providencias indicadas. -
!Pela Commissão- de Almirantes. no relataria e parecer amiexo, 
sob .n. 1, que seJam de inimediata, urgente' e inadiavel ne
cessidade para flsGa1izacão e :.defesa dos portos e costas .. e· 
para instrucção do pess9al, _providencias · ~ssas que depende-··· 
rem de verbas extraordmar1as il de creditas· especlaes, me-:: 
!l'ecem ser adoptadas, excepto a de.·n. 5, pela· difficuldade de 
sua execução e o tempo de seu aproveitamento e. a de n. 33;. 
por já estar comprehendida na indicação .do "item~ . 6, das 
medidas ·seraes expressas neste parecer. . . • 

o total excedente da proposta do orcainento . ministerial 
· · .da Reparticã.o Naval é, qeduzidaf! <t>as verbas .não ad!)ptadas, de· / 

.66. 000:000$000 •i . . ·~ 
• ' • . . 

Em relação as forcas de . te~ra, :pensa a Comm~ssão :quo 
se devem attender ás idéas, md1cadas nos ns. 1, 2 e 3, do 
nnnexo, II no total de ·4.510 :000$ e os ns. 5 a 25 no total 
de 11.490.:000$ que, com ·os já indicados ns. 1, 2 e 3, isto 
é, 4,510:000$, sommam .J.6.0'00:000$000., ' · , 

·. llarece conveniente tambem á Ccimmissão desenvolver . o 
serviço de informações, para o 'que o Ministro de Estado da 
Guerra pede autorizar a verba. de 50 :000$000. 
· E, dadas as condicões dos mercados, conveniente será au
torizar a quantia de L 001()': 000$ para acudir t\s vaJ•iações de 
J;ll·ccos, frete e cambio uo material que .:Côr passive! importar. 
, O tot!ll indi~ado pelos S~s. · Ministx:o.s d~ Marinll~ e. da. 

• 
.·'·· 

' . 
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.Gueri·a., nos ponl.o~ aclopiudos pela Com\nissüo, sct•ú. lle 
82. 00'0 :000$000. .. . . 

. Isso' não quc1· di~er que outras .iucdiclas uüo ~D.OSSU!fl Slll. ... 
, lembradas, 'ptu·n a. hypoLhcse do unm aggrcssüo du:ccta.rncnte 
1'ciLa. o que exi,ia outra dei'csa,(tlle não a j(t indicada. nas con
·sid.crac-ões supm; ma.s a commissi'i0 pensa que o Brasil in-· 
tciro, ecrcanclo com sua couritm,Ja o- Governo I•1crleru.J, soli
(Jario com ellc, ,iusLifi.car:í as medidas· tomada.;;, 1'acultanclo-

. llw todos os meio.s que Jli"c pe1·rni LL.irem a: sH.uacfio . dfJ pai~ 
" e o patriptisnw dos brasileiros, · ·:: · · 

.. No 1Joliante its suggestões · i' citas pelos dig11os. titulares das 
lflU$Las rni!Hares, a Commissão pe11sa.. que. o ,Poder Legislativo 
ncndini prompt0 a Jazer ·as modif3cncõcs nas leis existentes 
sc,JH·e o sorteio, requisições militares e occu'pnção das. estradas 
de JCl'!J.'.O que possam ser utilizadas conforme as exigencias da; 
cstrateg·i.a militar. · ' 
· 'l'umbem não esquecer(~ os importantes serviços necessa-

:: :rios 11 uma. rêde de viação L!Ue satisfaça as necessidades desse 
sorvi·~o para 0 :fim a quo elle fende, '!'l)rneB.tando, tambcm es
pecialmente, as. estrad\:Js de rodagem, tã:o B.ecessarias aos mo., 

·demos. elementos d"é ·bl'ansp~~te., 

Assim: 
· Considerando que é nccessàrio' dottw o tl:ovorno das mai6 

·amplas autorizações para que possa.ser efficiente o ~Joder.mi~ 
· li to r de mar e terl'a, pal'a assegurar a defesa cJo, paiz; 

Considerandó,. que são· dignos de :1\.ota os Ôsforços Já •feitos 
m1s duas administraoôo& da !\farinha e· .da. Guerra J.l'tr:l pre~ 
paro immediato: das.· respectivas forr;us;. · · . . 

. Considel~ndo qu,c "das ·exp'bsÍ.cões feitas. pelos 'respectivos . 
'1\!ü!istros do Estado, .os meios· pedidos ao Congt•ess0 são mini., 
mos· rcferentemento ás medidas Pl'Opostas; 

Corisideraudo que a cr~a(1io:· do uina j.axa uu iln'posto do 
~;ue1•ra só llOderif se1~. decretada por . iniciativt\ da C amara dos 

~ Deputados; · · · . ··· 
· Consicfurando ··os P1rincipios constit.ucionues · a. àtteHder · 
para l'calizaçã0 dos fins CJUO .motivaram u patriotica iniciativa. · 
dos signatal'ios do proJecto n. 2, de :1.9'17; mas, , · ·· 

ConsÚierando cruc as medidas re!ei'•entcs a numero de pra-: 
{\as. só podem ser attendidus nas leis annuas de fixacão de 
forças; · •· -.,. 

Considol'ando oa acLunes recln:sos finailceiros; 
' ·- '' ' ... •· . ' . . '• 

S .. """YoJ, lU· 

· . .. · 
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IA: Commissão de Marinha e Guerra do Senado Federal • · 
apr.:csent.a o seguinte sullstitut'ivo que submette á considera.., · 
cão do Senado:. . . . . 

• 
N. 6 - 1917 

O Congresso Nacional decreta: 
!Art .. L • Fica o Presidente da Rep_ublica autorizado a:.. .., 
I. Providenciar para ser desde já completamente regula.,; · 

rizado o servico das officinas militlll~es dos 1\iinistcrios da 
Guerra e Marinha, adquirindo o machinismo que ,;altar para r 
func.cionament0 intagraJ e ·aproveitava! dos arsenaes e fabri.., 
cas de municões; . . . . · ... . , 

II. Completar. os servicos de telegrapbia, radio-telegra
phia e telephonia para estabelece~ todas as communicacõcs 
neccssarias no ·serviço militar e .:naval; . 

III. . Estabelecer definitivamente a rêde ,estrategica da 
viacão terrestre •Para o r·apido transporte de tropas parn os. 
pcntos ueterminados nas carfas. do Estado-Maior do Exer'ciLo. 
c os centros escolhidos para nucleos das forcas milita11es; . ·. 
· IV. Fazer a. estatística das officinas particulare's e dos :··.· 
meios de transporte pertencentes , aos particulares; 

V .. · Promover · immediatamente · u ·instrucção militar dos 
cidadãqs aptos ao serviço. militar ou que a· requererem, o,· , 
s~mpoo, nos nucleos de forcas navaes ou terrestres de 1• li.., 
nha, designando in.structores para as de 2• linha, quando -re..; . 
quisitndos pelos respectivos chefes, por intermedio das auto-. 
ridades competentes. · . · . ' · i 

·iVI. Alterar, sem augmcnto de despeza, a divisão das cir.-: 
:cumscripções militares, .. de rr.ar c terra, modificando o local 
das sédes dos .commandos rcgionaes, de· modo· a attender {\ 
melhOr distribuicão . das forças federaes/ · · · · 

VII. RegÚlament~r;. conforiri~ as circumstancias o exi· 
girem, a odminis~racão militar pe · terra e mar, d(lndo . conta 
ao Congresso das medidas que empregar ,l.·. . 
· :vm. Fazer as neoessarias operacões de credito, e abrit1 

os creditas espeoia.es para acquisicão do material de guerra 
indispensavel para reparação e· funccionamento do adquirido 
e encommondado e do que faltar para pessoal o armamento, . 

· equipamerato e somoventes, das forcas que forem necessarias, e 
reparos das rortificnoõcs, indispensnveis a defesas. dos· por· 
tos e costas e. das unidades navaes já existentes. · . . . 

Art.') 2.' .Revog,am~se as disposições cm contrario. 

·'·Sala das ·s·essões da · Commissão de 1\<Iainha e Guerra do 
·· :Senado Federal, 19 de junho de 1917.- Pires Ferreira, .Pre..: 

sidente .. - F. Mendes de Almeida~ Relator, - A ... Jndio do. 
Brasn:·...-: ~oures dos Santos.,. , . · : .. ...) 

' ' ,. 

• 
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. ' , SESSÃO EM 151 DE JULHO DE 19i1! ! ila 

PROJECTO DO SENADO N. 2, DE :!9:17, .tr. QUE SE RIDFERIIM OS 
· \, · PARECERES E SUBS'l'lTtJ:!:lV" IYPRA 

O Congresso Nacionàl i'u~uhu: . . 
Art. 1.• .Fica o Governo autorizad(j a tomar as medidas 

,que forem in:dica'das·.pelos estados maiores do Exercito e da 
Marinha, no sentido de tornar cfficiente o nosso poder ir.i" 
lítar o naval para assegurat• de modo comp1eto a defesa do 
paiz, podefJdo, para· isso, abrir os credites e realizar as ope· 
rncões de credito que forem necessarias. . . 

Ar!. 2.• .Rcvog,am-se-as disposioões em contrario. 
Sala das sessões, '2 de ,junho de :1.9:17,. - A . .Azeredo .... 

R.;uy Barbosa. - .A:Lfredo Ellis .. - Francisco Sá. - .Alc'indo. 
Guanabra. - B.odrigutls Alves. - João Lyra. - Bueno. de 
:Paiva. - Ribeiro Gonoalves. - Raymundo de Miranda.1 -. 
Luiz Vianna.: - Bernardo. Monteiro. -· A. !adio do Brasil.! 

J 

, O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas Ü Srs., 
Senadores, não póde hoje haver sessão. ··• 

• 

Designo para ordem do dia da seS"Ui:ate a mesma: mar~ ~ 
cada para hoje, isto é: . ~,.. · 

Trabalhos de Commissões. 

47" SESSÃO, EM 5. DE .:rULHO DE :1.9:!7. . 
. • . . • ' •1 

, 'I . l 

PRIISlÍJENCIA DO SR. URBANO SAN~OS, 1 PRESIDENT~. •>i. 

·A! 1 hora ·da tarde'abre-se a sessão a que concorrem os 
Srs. à. àzeredo, Pedro Borges, ·Motello, Pereira Lobo, Lopes 
Gonçalves; •Rego :Mon.teiro,. Silverio Nery, Indio do (Brasil/' 
Mendes de ·.Almeida, José Euzebio; .Abdias Neves, Pires Fer"' · · 
reira, .Joüo Lyra, Cunha Pedrosa, Epitacio P.essoa. Rosa e Silva, · , .. 

. Dantn:s Barreto, Araujo 'Góes, Raymundo de Miranda, .Guilher. ' 
me Campos, Luiz Viannà;' Erico Coelho, Alcindo Guanabara,. 
Paulo -de ~rontin, Bueno · de Paiya, i.'!•dolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme, José Murtish10, Xavier 
da· Silva àlencar Guimarães, Rivadavia Corrêa, · Soares . dos: 
Sa.ntos ·à 'Victorino l'IIonteiro (35) •. 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs~· Her..; · 
cilio Luz, At•tllur Lemos, Costa Rodrigue~. Ribeiro Gonçalves;· 

· Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Walfredo 
Leal, Ribeiro• de Britto, Gomes Ribeiro, · Siqueiro do Menezes, 
Ruy Barbosa, João Luir, 1Alves, Miguel de Carvalho, Lourenço 
Baptista, Irineu Machado, Francisco Salles, Bernardo Mo·n
toiro, ·Rodrisiles Alves,. Leopoldo. de Bulhões, Generoso · Ma~-
ques, Vid~l Ramos e Abdon. Bapt}_sta. (~,4). · · .. 

São lldas, postas em d1scussao o, sem ·debate, approvada~ 
·!lS a·ctas da sessão anterior e da reunião de 4 •. .:. : · 

8 • 



;, 

' 

o Sl',.: i• SOCl'etal'io dtt COllÍéi í:lo segttiute 

. EXPEillEN'.rE . 
. . 

Officio do Sr. Cumillo Soares, ,intet·venlor federal no Es
tnJo ele Matto Grosso, agradecendo a. communicação dll Se,_ 

··nado de haver .s•ido reeleita a .. Mesa que tem de dirigir: os 
trabalhos da acl'l1al sessãq. - Inteirado. ....-

.. ' 
' ' . ' . 

" , O Sr. 2" Secretario declara qu•) não há 'pareceres. . . . . . 
Ó Sr. Mendes de 'Almeida - Sr. Presidente~ a '!.'alta elo 

l:mmero, llOnLem, impediu que e·u fizesse ao Senado, em nome 
da Commissão de ConsW.uioão '" -~iplmmwia, o requerimento 

.. L]Uu ·vou_ enviar agora á Mesa. ·.. : . . 
'!'rata-se. como todos sabem, du. homenngeÚl devidu á 

• ·eonimemora!)ão do anniversario 'da ind-ependtmciados Estados 
.Unidos da Ame·ricu do Norte. No momento pr.esente, essa ho
imena:;c'm us•sume singular expressão, porque a .. Nação norf.c
mnoricano, ·que actualmente entrou em gucl'J.'a 'eom um dos 
lmpcrios centraes, que tem no .porto desta Cupitnl urna es
quadra, ueterminou, tambem. que. essa unidade. naval· a-prc-
senl.a.<•se as suas saudações• á Republica dos Estados UnidoH 
do Brasil. A com memoração, hontem feita. com a i:iolemnicla: 

, de que todos reconhecemos, mereceu dos poderes do Estado, 
J,egislat.ivo, Executivo·· 'C' .Tudi-ciurio;· as maiores homenagens. 
E o desfilar. du brilhante maruja nortc-americuna demonstrou 
n perl'cifJão dos esforços com que ·est..'l. Nação se· apresenta· aos 
olhos do mundo ·C' ao mesmo tempo a sua energht viril que 
•Se notu em todos os repr-es·entnLes d!i. s•ua :;Joriosa. marinha. 

• . . O Brasil, qm; ~e sol~darizo~ com n. Itepu)?lica. do Noyte 1;10 
tocante tt sua or1entaçuo polrtic.a do contmente,. qtnz de
monsfrar quanto lhe merecia n suu co-irmií e csforoou-se pot• 

, ·• tornar mais brilhante que nunca a commemoração de hontem .. 
· · ·'· Ao· nJosmo fempo que is•to se dava; forças das duas unidades , · 

. · uavae·s de duas potencias curopúas; ''a .Inglaterra .e a França, 
. vinham cooperar paru o brilhantismo .. da nossa homenagem 
·.- . ·U~?s E~Lndos Unidos, desembarcando. para, :acompanhm,em ,o 

· d9sfilnr geral uns forças navnes .. 
~_,·Todos vimos hontem como us gum·níçõcs ues•sns tmidad~s 

. passnrmn ·nas nossas avenidas, e grato nos ú. s•alientar qU'e, 
acomj1anhando as i'oroas cstrangcirns, o Exercito, a Marinha .o 
. un1~: das• nossas unidades ·do 'l'iro Nacióual .se apresentaram. 
garJ:iosameute,.. • - .. 

. O Sn. Pmlls Fmmr.rnA - i\Iuito bom; tipoindo. 
0 SR. MENDES DI' ATJ\tElllo\ .,..- • , • llqUi·parando SOU brillinn• 

t.ismo no' das nossas co-irmãs. · . 
Como não podemos mandm· su.udnr, neste momento, as 

Q1os~,a~: .pl'O!Jl'Ias forcas, por_que estão Ctl)nPl'inç1o o ,s~~l dçvc~·, · 
~ o 

•, 

-
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,iusl.o é cruc nlliemos ús homenagens .que prestamos nos Esl.a.
do~ Unidos da America do Norte uma saudação r-espeitosa aos 
l'Opr.esentan les navai;s das duas grandes potencias dn. Europa 
ti e que somos tão amigos. · . 

I ·, , 

Tenho n: IJOmn de ll]tmdnr à Mosoa o seguinte 

R ~QUllnti\rllNTO 

· · «nc:crueiro CJUe o Sonadosc congratule Mm o Scnndo dos 
Esl.aclos Unidos da Americri. do NÇtrLe, peln data. commemora-; · 
tiva da. sua independencia, enviando.-Jhe t,elegL•umma, de 
accOrdo com a delibcracíío hoje tomada, feUcitando tambem o& 
representantes diplomaticos nesta Capital, dess\1 paiz, d:t 
]<'J'ançn c da Inglaterra p·eJa prova de amizade que deram os 
ehüJ'es das i'Ol'()as navaes que· h ontem saudaram n pnvilbãG 
t.!n Reimhlicn: clescmbarcmido e brilhnt'l.f,emen 1:8· .concorrendo 
pam ,as homenagens hontem prestadas ;i Na(;fi.o rtue cç,mme-
morou. Liio g!Ol'ioso annivet·snrio. _. . . .. ·, 

,SahHlas scs:;õcs>'í do .iulhn'cio Hl17.- Monrle.~ de /1.lmr.idrÍ:~ 
'(Mwitn bom.: ·muito ti; em,). 

O Sr .. President~ :_ O~ St•s. · Senadores ncr.bnm de ou v ir 
•o J'CC(Uerimento llo St•. Sr.nndor !\fendes de Almeida. • • 

· Os senhores que 
:(Pausa;)' 

foi npprovado. 

" approvnm queiram 
, I 

Icvnnl.ar-sc. 

• 

.• ORDE!v[ DO DIA: 
. 

. O Sr. Presidente - Constando a ordem 'do' d in: do Lt'nbn.-
lllos. do· Commis'sões, vou levantar a sessão:· . ~~· 

Designo Jlara ordem do dia do. ·seguibte: · 
2" ·discussão do projecto do Senado n. 2, de 1917, que 

nutoriza o .Presidente da Republico. a to~1r as medidas que 
' foram 'h1dicndas. peJos estados-maiores do Exercito· c da Al'~ 

madn, no sentido de· tornar ·e11lcient.e o noss•a poder militai· 
o naval ll a faz.er as operações de creditas que julgar nooe:;
~arias (eom. substitutivo da Co11~m·issão de Mm•inhà c Gite1•ra, 
jla!'CCCI; da ele Finanç'a,~ ap1•esentando emendas e ?Joto em. ,\'c-
1lm'ado. elo Sr. Erico Coalho ó((e!•ecendo oitt1•as emendas); 

' B" discussãa da proposiÇão da Camara dos Deputados 
11. 18, -do i9l'i, que autorizn.. o .Presidente dn. Republica a 
concoder um. anno · .cJe I icençn, · com o ordenado, para · l.ra·la.:. 

' ln'onto da sm.iâo, a Ammndo Pereira. Nunes, auxiliar dn. Bi
.lll!ot.heca ~ncion~l (r.bm. pm•ccer favoravel ela. com?wi·ss(io de, 
F't.1laii1JC18), ·. · ' . . • . 

I;evanLn-se a sessüo .:.í i hora e· 50 minutos. 
·' 

·~· 
- .. ,__ __ 

. I . 

' . 
'• 

/ 

• 
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48' SESSAO: .EM. 6 DE JULHO DE i9i7 

PIIES!DENCIA DOS SRS, A. AZEIIEDO, VICE-PRllS!DEN'l'E E 'unDANO SANTOS, 
PRESIDENTE . 

. A' :l hora da. tarde a.b~-se a sessão a que concorrem os Srs. A. 
Azarado, Pedro Borges, Metello, Hercilio' Luz, Pereira Lobo, Lopes 
Gonçalves, Rego Monteiro, Silverio Nery, lndio do Brasil, Mendes de 
Almeida., José Euzobio, Abdias Neves, ·Pires Ferreira, . Francisco Sá, ··:·. 

, ·-Thomaz Accioly, João Lyra, Eloy de Souza; Cunho.· Pedrosa., Epitncio 
Pessoa, At•aujo Góes, Guilherme Campos, Lniz VianM, Miguel de Car-

' valho, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Panlo de Frontin, Bueno de 
-Paiva., Bern~rdo Monteiro, Adolpho Gordo, Alrrcdo Ellis., Engenio 
Jardim, Gonzaga. Ja.ymo, Leopoldo de Bulhões, José Mnrtinho, Xavier· 
da Silva., Alencar Guimarães, Generoso Marques, Riv:tdnvia. Corrêa, 
Soares dos Santos (39). · . _. .. 

. '~ 

. "· Deixam de comparecer com' causa justificada. os. St·s. 1\rthur , .; . · 
Lemos, Costa Rodrigues, Ribeiro Gonçalves,. Antonio de Souza., Wal- _.:,.··· 
frodo Leal, Ros·a e Silva., Ribeiro de Britto, Da.nt~s Barreto, Raymund6: 
do Miranda, Gomes Ribeiro, Siqueira. do Mt~riezes, Ruy Ba.rbos<l, João 
Luiz Alves, Lourenço Baptista, Irineu Machado, Francisco Salles,. 
Rodrigues AI vos, Vida! Rumos, Abdon Baptista o Victorino Monteiro, 
(20). . . - .. , 

E' lida, posta. em discussão e, sem debate, a.pprovada a acta da 
sessão anterior. . · · · · 

• . 
O Sr. :1.• 1Secretario declara que não 'ha expediemte. 

o. Sr. 2• Secretario declara gue não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA: 
.. 

'!.IIEDIDAS DE CARACTER MILITAR E FINANCEIRAS 
41 ' . 

. . . ' 

2" discussão do projecto do Senado n. 2, de :19:17, quà 
autoriza o Presidente da Republica a tomar as medidas que 
foram indicadas pelos estados-maiores do Exercito ·e da ·Ar.
mada, no sentido de tornar ·efficiente o nosso poder militar 
e naval e n fazer as operações de ,credites que julgar ncces
snrins. 

Vrm (t l\!osa, é li.do, apoiado e p·asto em discussão o. se-
guinte · · · 

I. ' ' 

Rt>que:romos que a prasente sessão se torne 
n qiscu:ssão do projecto. n. 2, de :1.917 •. 

'· 

s.ecreta, para 

• 

• 



·. . 
' 

' ' 

,; .... -I . 
•, . 

'9ESSAÓ EM '6 DE J'!JLHô Dlii 19f 7 ' 39 

O Sr. Presidente ~ O requerimento ~· reglmemtal. Tem 
oito· a~sfgnaturas.. · 

• I :' :, • ' I ' 

' . 0 1 Sr. Francisco Sá'(*)'- Sr. Presidente, não sO:J dos que 
subscrevo;rnm este requerimento. Parece-me que, á frente 
tlas as~isnaturas se acha!ll as dos. membros da Commissão de 

, Marinha e Guerra. A meu ver, porém, o assumpto que se vae 
dcbatet• o do .qual deve resultar um projecto do lei cjue in
teressE! . a Nação inteira, este assumpto, no curso ·mesmo do 
clr.ba~c, deve tambem a toda a Nação interessar, salvo, Sr. Pre
sid6ntr!~ a eventualidade de serem trazidas ao conhecimento 
dei Senado informações de natureza ·secreta ou de ser 'dirigida 

. ' a 'qualquer çlos membros das Commissões, a cu.ia elaboração 
foi ccnfiado o proJecto, uma interpellae~o cu,ia resposta deva 
<mvol·;er sigili(). Salvo esta circumstan'cia, creio que o facto 
de se tornar secreta esta sessão .levanta dlllvidas e suspeitas 
de certa gravidade, que contrariam o· intuito mesmo daquelles 
que formularam o requerimento .. ; . · · · · . 

' . . 

0 'SR. MrGUEi DE CARVALHO _;, "V, Ex. tem toda a razão. 
•,. . 

. o SR. SoAREs nos SANTos - Peco· a palavra.: 
0 SR, FRANCISCO SÁ - Portanto, sr. Presidente, si \ 

a queiJes que S\lbscreveram.. o projecto declarem que, de 
:f'ac:to, teem. informações a dar ao Senaldo e não p'odem razel-o 
'sinão debaixo de sigillo, não terei hesitação em dar o meu 
voto no requerimento, ' . . ,· 

Na· situação actual, segundo o· conhecimento que tenho 
'do aso;umpto, sea'undo a marcha que tem tido o debate, se
gtlndt) a publicidade de todos os factos que a elle interessaiQ·~ 
paéece que · seria mais conveniente, dados os elementos 
de qtw tenho conhecimento, que o debate seja publico .. 
:Aguardo, entretanto, informações daquelles que· tiveram a 
iniciativa do requerimento e que possa~ determinar um voto 
coneciencioso do Senado sobre. o assumpto. :(Muito bem.)' · · 

. I ' 

O Sr: Presidente ·- N!!.o II as asslgnaturns ôo re'queri"' 
·monto, de accôfdo mesmo com as disposições do Régimento .. 

' ' 
. . . 

o .sr. Soares dos Santos '(*)' - Sr ... Presidente, signatario 
do rHJuerimento que V. Ex:· suhmetteu á discussão, não sou, 
em principio, partidnrio :do regim!m secreto p'ara a discussão 

· dos grmides assumptos, quo tecm sido sujeitos ao estudo·deJsta 
Casa; mas, penso· que, tratando-se da ôefesa nacional, tem·os 
p dever il:ÍJPeri(ISO de, ser discretos. quanto pos.sivel na ma..: · 
nifestacão das nossas opiniões, da .tribuna. 

Revé1ar ao publico, revelar a toC!o o· mundo isso que con
stitue o· s'egrod_o· da nossa defesa territorial, nüo. me parece·; 

:(· j: Não foi revisto pelo orador • 

• . '' 

·• 
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. ' - . Sr .. Pl'esiclente, prudente, símillesmente pm::i... s:üisftlzer á 
curio~idade publica:; essa .devo ser reprimida. pela ·éonfianoa 
de todos na acção goverQamental~ . · · · · .. · 

tii o Governo, pelos seus actos,· amparado pela autoriza
lião que vamos vot,ar; fundad.os nos documentos que nos for- · 
1'1ecernm os departamentos . tcchnicos, si isso ó bastante 
su1ffir:íen te pam. que ::t Naoão confie nas rosq,lucões que. fOl'em 
ndoptmhis, então, Sl'. Presidente, r_e.ieitemos este pro,íecto c 
entreguemos {t mQrcll. das eventualidades elos acontecimentos 
:.1 SOL-lr. ~do nOS$0. destmO. · 
.: Entendo, Sr. Presidente, que temos muito a fazer;. en

-tendo que prcçisamos fazer alguma cousa de alt.o muito mai_s, 
rc!evn11Lo do que satisfazer a curiosidade publica; o 'morilentcr 
ó ele acção doc~~iva; sobretudo agir, agir muito f?rh .defesa Cl:t 
Pntr-ia, t'm defesa dos interesse~ nacionaes. . 

A Commissã'o de Marinha e Guerra, Sr. Presídento, tendn 
llnseudo o , sQu parecer. ,justamente em. documentos secretos, 
11fío porJcr1a faZ1!r a defesa· desse pro,Jecto, sem ijlrocoder á 
Jnitnm dcAses documentos, não prldo estt'ir habilitada· para 
innto som quo o Senado declare,- por. sua mnioria,. que elln. .. 
JlÓdé f(IZCl-ü. . ·. . . . . . 

· ]~' iSto, Sr. .Presidente, que penso; 6· esta a razilo de Sel.' 
- •lns minha~ observucões; mas, si o Sen~do; em sua maioria; 

••ntencicr que deve fazor a revelacão dos ·planos governamen
lnes. fnca-a; assuma. a responsabilidade desse seu modo · db 
:1ç,·ir, pm;::mtll o futuro. A Commissão de .Marinha·· e Guerra 
múnprill o seu. dever:· ·.;:. 

Era o r]ue tinha a dizer. '(Muito b~m; niuito }Jem..) ' . ..,, 

o Sr. Miguel de .cár~alho ( •) -. TmÍ1bem .. desejo, · Sr., 
llr<lsidcn1.e, 1 ser· esclarecido ·para pod~:r dar- o meu voto. Pn
rcce-mr, porém, núo' .,se tratar do caso. tal como 0 considerou 
I) nohrc rep•rescntunfe do ~i{! Grall!de do Sul. o senado não 
qum· conh.ecer qual a- fórma por que vac ser feita a Drefosn 
Nacional. O Scnrudo nem mesmo tem competencin technica 

. parn. is~o .· An Poder Executivo·, col!lstitucionnlm:ente crendo 
pa·ra "n tornar ti 'ncção, o movei das deliberações do Legisla-

.• tivo. ·incumbo esse papel. Estou na persuasão de que nós 
11ão vamos discutir qual n. melhor f6rma de pil'omover a de- " 
J'esa nacional; cst.ou suppondo· que no Poder Legislativo in
cumbe, ntrricamente, ver si tomos e-lementos cfficientcs para 
n defesa ela Nncülo _. · 

Si não -os tomos, como nos ·.informou a Commissão de. · 
ilVIarinhn ·o, Guerra, pcl,0 conh1Bch'nent0 que lhci veiu dos do- · 
cumentos, algun$ reservados, que lhe foram transrijittidos, I! 
bem :de vor· que. a· menos. de núo i'llconermos na ,i lista. accust<~. 
ção .;publiea. devemos clnr:·ao Executivo os meios nec.cssnrio~ 

.. \,,., I . 

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

·( ·) E~Le 'Cliscur,go ·llúo fo'i revisto 11elo ornaor. 
.· .. 

"•· . '•. 
. . ,,., " . 

; 
• 
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SESSÃO E~·! 6 DF. JUr;i;I() DE ,:191'i, 

iJorn se :fazer a defosri .nnciOi:ial. Aos technicos, é ·o quo es
tou suppondo, aos estudQs mniore.:l do Exercito e da Armn.da, 
compete vor como se ha de organizar a. defesn. naciol!lal. 
· Pa!ra isto, são,_precisos r,ccursos, sã'o precisos meios. Ao 

Poder Lcgislritiy<l;:.·.conhecedor das necessidades publicas, in· 
· cu.mbe dar · os recursos nocessar,ios para is~o se tornar cffe. 
ctJVo. E' r.~rta. que. só num pa.1z de descUidados ou de im
tYrudcntes se ·admittiria.· qpe viessem ii discussã.n publica os 
elcn1~ntos, a _fórmu, o modo, os instrumento~ que temos para 
.a defesa. naclop~l.: . . , 

,- .-~(~·· 

. O Sn. MEl!I!DllS:,pE ·AI.Mll!DA - v,. Ex .. ost:í .. iustil'icand(.) o 
rcquerimont?. ·. : ;. · . - ' 

. O Sn. · So~mÉs. nos SANTos - :Apoiado. alguem ,pôd.; re-
. c I nmar contra o. Jll'O,iecLo:. ·. • . . 

·o Sn. i\IwuÉr, DE CARVALHO•.- Es'tou dizendo como con. 
siderei 0 papel drj Legislativo; · nesto momento 0 seu papel · 
não é ver quaes são, os· meios .efficientes. necessar.ios para · 
bam defender o, nosso ·territorio, nilo é ist0 quo se yem clis
cut.ilr aqui; trata-se do saber si wnosso. situaoão exige maio
res· sar:rificios· ·da· !Naçã0 do. ·q.uCl -as I]Ue se teem feito oJ6 
agora, ;para se tornar· ci'fectiva essa defesa. 

O Sn. So.~nmi nos SA>!I!TOS - Será um ponto de vis[.n. in
dividual do V .. Ex.:. nã:0 é' esse l1egimcntalme.nt,e o papel do 

~ cada mn de .IJ16s que queira discutir a questão tecbnica. · 
. ' . . . . . ' 

· O Sn. i\frauEi, , DJ>.'.C.mvALIIo - Eu Julgo, repito e temo à 
'l.cston~un~o;_q~)Tiuropn~. ·qu~, quando se trata, 9m paizos cuja 
orgamzncao--e semelhante a nassa ou mesmo dt:Cferente, de se· 
tornar offectiva O:,:clofesO: nacional. a~ · sessõea teem caracter 
secreto. ·, . \ · · · 

Mas. mão o isso 'que incumbe ·ao Poder Legislativo no 
Brasil. Não· incumb.e a nós' dizer, no caso de suerra, como hão 
de agir os cstad'os-maiores, os geneJrnes que commandam em 
ter1:a e os almirantes que commandam no mar. Aos Ministros 
das respectivas .pastas·· é que• cabe esse papel. A rn6s. 0 qno 
cumpre ver é si realménte" o paiz está ou não app:ll'elhado 
pora se defender ·n,0•. caso de um ataque estrangeira.. 
' ,V. Ex. me desculpe; Eu, absolutamente, não estava jJre. 
parado para osto· caso. 'não tinha ·pr(l)ndida a minha attenção 
om iJstudos do tàhta importancia. IntervenhH no debate ape
nas poa.'quo rrie ·repugna sempr61 embora a1ão 'se.in .posil.ivlst.o, 
ilUe ·as·~_questões :que ~·:interessam. a nossa nacionalidade não 
seJaw.trntadas de publico.. . 

EstO:mos em-,.um···rcg-imen democi'ntico. :A: nossa f6r'ma de 
g-ove~nó torna úeC~ssa~_io qúe a.s . nossas deliberações ~ncon-: 
trom .·alicerces ·na· ._opinião. pubhca. Por. coas.egumtc fJ nqm 
que essas questões devem ser tratadas. 

Demais, sr;· :Prcsidorite, como V'. Ex. sabe, essas ne~es
sidn.d'es podem i.J.•. ·atá .ao extretll;} de .. exigirem mais' sacrifl-1 

· cios á Nacuo elo ~~).!~ ·elJa .. tpm sofi'rido.~E' possivel q~e tenha-
. I ~ '• ' 

' ', ' .~' 
• I . ~ ,, ' 

.... 
" ' .' 
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mos necessidade de novos· impostos, o. ·quwndo ·entre ·esses im·. 
postos figura aquelll! que mais .aterra ·uma nacionalidade, 
que é o imposto de sangue, n6s temos o dever. de tornar pu
blico á Nação por C!).le-);)recisamos de •mais;tdil:Jheiro e por que 
tnlvez precisamos do· seu sangue:'· · · · .·· :,:.; ... · 

o Sn. SOARES Dos SAJ-,T<ros - A Naoã0 ·Te~ os seus rcpre-
s·entantcs aqui. . . · · · · : 1 '' .<! 

0 SR. JlfiOUEL DE CAIWAI,HO ....:. Ora,, nÓs é · que somos os 
re'presentantcs; mas, sentir-nos-hiarrios fr:acos, eu pelo me
nos me sentira fraco, 'si atraz de mim nãO''êst'ivesse certo de 
encorntr,ar a opinião da· maioria dei meu.!·:E)stádo, . dando pre
stigio. manifestando-se de pleno> accOr·do ,:com o.1vot0 ·que eu 
aqui proferisse. · · . : ' :· ... ; . . · .!. · 

Por estes fundamentos que rapidamente e~onho : pr1. 
meíro, a natureza do nosso regímen pol!tico:. sesund~, a i!ll

. portancía da questão que aqui ve~ ao ·.tape.te·.da dJscuss~to; 
.. não darei o meu voto para que se.1a tratado semelhante as. 
sumoto em f!essão sec!'eta.: ' ·.· . ' · ··· · · · • 

Não se trata de se satisfa?.er a curiosidade mais· ou menos 
indiscreta do publico. O publico .neste caso não é o elem~nto 
nacional ou estrangeiro indifferente' ás grandes questões que 
affeetam a nossa nacionalidade; o publico neste caso é a Nação; 
o publico sí.io os .nossos concidadãos, a(Juelles ·que,· nos deram 
os seus vot.os para que os represent~mos' e. defendamos . os 
'direitos da Republica Brasileira. ·. . . • 

Os de.veres coÍ'I'espondentes a esses dir.eitos são da J;nais 
' extrema gravidade. . ' : ; '· :;;',' . ' ' ' '' 

. Não nos illud~mos. Não 'é siinplê~~éí:J:tê r·:c0ID, a quantiâ · 
pedida e nas condições em que ella vae. ser dada•.(JU(I! o Bra .• 
sil poderá fazer uma defesa militar ·effieiente, e ó digno 
representante pelo Rio Grande do Sul~·· militar "distincto que · 

. é, não poderá me contestar que. 1com a exígua quantia qile . 
se pede relativamente ás nossas grandes necessidades, pode
r.emo.s fazer. uma defesa efficiente. em todo o territor1o do 
.BrasJl. • , · 

' ' ' . .... . ' 
. O Sn. SoARll:s nos SANTOs - Si V. Ex... sabe ciue não 

podemos fazer uma. defesa ef:Ciciente, como p6de provar ao 
Senado que n quantia é exígua. · ·. ,,;~: · ·. · ~ . . . 

· O Sn. MiOUEL DÉ CAnvAr~Ho - Eu digo.· a V. Ex. Eu dou 
aquillo que o Governo pede.· por ,itilgar ·;conveniente; · Pare. 
ce.-me a mim .. não sendo teclmico, ·que.n 'quantia rião 4é IJas. 
tante; mas, como exactamente porque".'nlío sou techiiico não 
posso julgar a ef'fici~'qcia dos meios QÜ~·; 'vão ser empregndos 
com os recursos soluntados, eu os· dou,;, certo ··de (iUe ·o Go. 
vemo, que tem lanto patriotismo. comoi{n6s;.: saberá. cumprir 
o seu dever, fazendo com .que mais essa: 'gotta <lo suor do 
povo seja aproveitada no sentido de\se faíer a defesa na
cional. · .. '.· '." ··.' .. · · 1 

!l!l', o que rapidamente me occiorre:.~diz~ neàte mOmento .• ! . '' 
/ ·, ·:·· ·;· 

''· ' 

.·. :.·: . 
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''ti SESSÃÓ 'EM '6 ':oE roLBÔ Di l9i7 ,, . 
~ão aar~i o ·~eu voto pela sess§o secreta, jiOrque''nllo e aqut 
'que nós temos de discutir Q modo teehn1oo porque se vae 
fazer a defesa do nosso terr1tor!o. , 

o , sn. SoAREs :oos SANTOs - Mas o quê é Q\le o projecto 
,encerra? . 

O Sn. MIGuE~ DE CARVALHo ~ Era o que tinba a éiizei' ., 
. :(Muito bem; mu1to bem.) , 

' . 
, O Sr. Mendes de Almeida "(*) - Sr. Preside:n:Le, ·os si

gllal.arios do requcrimo11to quizeram provocar. a manifestação . 
do Senado sobre o caso gravíssimo de se torna'rem publicos, 
:não para JJôs. mas, para outros paizes, os docun:.entos que 
seriam apresentados em sessão secreta si, por acaso, a dis
cussão resvalasse parn. inquirir das Commissões ~obre os ele
meRtos que tiveram para a elaboração dos pareceres e do , 
projecto e emAndas. . · · · · · 

Tratamos ele duas questões differenles, é certo; mas; uma 
(lellas mereceria,· Sr. •Presidente, ser tratada mais em re
serva r.lo que· a outrn, não porque aos. brazileiros fosse ne
:ccssarin tal rcsGrva, mas porqut\ as nossas deliberações seriam 
naturalmente trans!)'litt:idas a outros paizes, a outras i:ndivi
dualidadcs, porventura com interesses differentes. Dahi os 
receios que os signatariOs do requerimento, por meio delle, 
quizoram tr::msmittir ao Senaci.o. . _ · · 

O Sn. EPITACio PEssoA - Como se póde saber a extemsão 
tias autorizações que se vão dar ao Governo sem conhecer o 
ostado o.ct'Jal da situação ?' • • 

O Sr.: MENDES OE ALMEIDA -·v. Ex., por exemplo, poderia 
ignorar 'os detalhes do.s commu:nieados orficiaes. Ped1ria iri· 

. formacões e a . Comrr..issão teria de apresentar os documentos 
·· que lhe' fOram entregues, confidencialmente. para estudo. 

· O · Sn. ·FRANCISco SÁ - Esse seria o momento proprio de 
pedir a sessão secreta; si. houvesse necessidade de dnr co-
:ahecimento desses doc~1memtos offioiaes. , · · 

' 1,··' 

. O SR. :-1\fENDES nE ·ALMEIDA··- Mas . não se póde evitar,' · .~ .. 
uma· voz aberto o debate, que ·um Senador formule uma per-·· : · 
guntru a respeito' deste ou daquelle assumpto, pergunta li qual, ... · 
necessariamente; a Commissão teria de responder, coriveniem-

. temente, sob pena do prejudicar as resoluções. · . · 
· · O SR. FHANcrsco S,\ - Isto até importaria maior di sere-
,. ção ao debate; parece pnradoOxal, mas é verdade. · . 

· ·O Sn. · MIGUEL DE CAIWALHo - E' uma injustioa de ·. q· 
S. E.'t. Cai:la Senador conhece bem até onde póde e deve ir a 
sua discrecão. · 

O Sn; MENDES DE ALl<tEIDA:.,....; N!l.o ba injustioa algumlll.,. 
Por aquelles motivos é que se'··pedlu a sessfío secreta; ea• --

\ .C •) Não foi rllvisto pelo oràdor •. 

• 

• 
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irolnnto, si o Senado entenc!Gr .que não Jur mnLcda rosor\"ndn; 
si enl.cncler que .taes documentos podem set• levados a pn
hlico, os signatnrios do requerimento teém .i.á cumDrido o seu 
dever sugg(·rindo aquello. medida... · 

o Sn. l\lrauEr, DE c.~nvAJ,J-To - Si os docummijtos são Sll· 
r.r<.'tos, não podem ser pnl1licados. · ' · 

. ' -
O Sn. Pmr.s Fmnr,EIM - Tanto .são secretos qM não foram 

pu h li cados pela imprensn. · . 
O Sn. l\IENDEs DI!. Ar.:Mmoi. -.O Senado não póde tomar 

• ennhceimento clclles em sessão pu~Iicn, . sem· prévia dr,lihc-
morw. · · 

O Sn. i\IJGUEL nE· CAnVM,Ho - Mas tomou conhccimci,Ji.o a 
Commi.ssão competente, eloita por nós outros e que cOntmi.ía ·· 
11 merctlet' a noss::t· confiança. 

O. Sn. l\IENDES DE AL?.rmoA -. 1\Ins a Commissão não 
';ódo exigir •'.llll:t confianc:i tal qtle o SeJ;~ndo .ncllo. Re baseie. 
para · tomar as sua~ deliberações, ficando qualqnct· 'Sénador ·. 
privado de reclamar, para seu yoto r.Io · üonseiencin, un:.n. in
:l'orm::u;ão que julguo aecessnria. . . . · · ; 

O Smanclç que resolva si a sessilo flevr~ conf.inunr pnlilica; 
on niío. (lllu·tto bem; m.11'ito bem.}· . 

Q_ Sr. Presidente -· Continúa n discussfi.O. Si ning'.lCil:, 
quízcr usm• mais d:a pal:wr:r dllolaro-n encerrada. (Pausa,) 
· Está encerrada. . ··. · · · · · 
·· ,vou submeLtel-o ú. votação. 'os•:,c;enhor;;s que o approvnm. 
CJUOtr:~.~n levantar-se c conservar-se de' pé., (Paww.) . · 
• Foi npprovndo: . . I .· · ~ . 

J~m virtude da delibera cão do·Senado, vou m'andar evncune · 
11s gnlerlas, pedindo aos assistentes que'. so retirem. ·,__ · . 

. (Suspende-se a sessão publica passando o Semido a 
:l'nnccionur em sessão secreta ás 2 hoi:as e :LO minutos? . '· 

: .. ;; · Déclaradn. aberta a sés são secreta; rosolv~u o .Senado pro-
'';;:: .. , .. liminarmente que a ma teria em··.diseussãO devia set~ assim t.rn.
,'::. •~·l.ada, .não se ·Lornnnd0 publica ·a. sessão, .constando entretanto 

... . ,·: da :'n~tq ;publica o objecto e result:ado:.delln, sondo conservados 
~ .... 

.. , .. 
.. 

•• .. . 

>· 

em SIJ;lllo os nomes dos propOtlcntes. · '·'··' · 
'I• •" ..... , ' 

·" · Cont.ill'IWlldo a discussão do Pl'Oiecto oraram os Sr:; .1 
J'Jrtic0 Coelho, Francisco Sú, ~<\!. Azcredo 'e Pai.tlo do Frontin .. 

Eneerr:ida a disrmssão, fqi approvado o seguinte 
. ' . . 

SUllSTl'l'UrrlVO: c", .. . O Congresso Nacional decreta·:· 
~rt . . 1. • Ficn o. Prcsidénti(da .Republica nnlorizni:Io a: 

,I I ' 

I. "f!roviclenciar pm•a ser desde .iá cómpletamente reg·uln
a•izndo o serviço . dns o'i'fichios militares dos M,:inistcrios clrr · 

• - I) .· 
.. 
· .. -~ ' y 

' '. 

'. ~ ' 

\ 

i 
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' 
Gtterra H 1\Iarinha, t~d;1uil·indo o· machinism0 ·que faltaL• par:.t 
fanc.eionumento intesl·al c a.p:rovcituvcl dós arsenaes e i'ullr.l
cas d~ munioôes .. 

II'/ Completar o~ ~ervicos de telegraphia., [•ructio-leleg'l'a
i!lhia ú telephOlilia para estabelecer todas as communicncõc:; 
riccessaL•ias aci servico militar e m:wal.; 
. . III. Estabelecer definitivamente a rêcle estr·iltegica da 

.viaç.ão terrestrr:e pal'IJ. o rupido transporte de tropas :para os 
nontos úeterminudos nas cartas do Estado-l\Iaior 'Cio Exercito 
e os centros C:l(:O!hidos para i1ucleos das forcas militares •. 

· IV. · Fazer a estatística das c.lf'l'icinas p::t.rticulares o dos 
111eios de . transporte pertelílceiltes aos particulares. . · 
. V .. Promover · immediatameute a instrucção ·militar ·do~ 
ciãndfllOs aptos ao .serviço mílitat• ou que a ·requererem, e 
sem~~re nos nucleos de for.cas navaes ou terrcsfii.•KJs de 1" li~ 
nha, designando instt·uctores :para as de 2" ,linha, CJ1laado re~ 
quisitttdus ·pelos respectivos cliei'es, por iRtermedio tlas aulo-
l'idades competentes.; · . . · 
· VI. Alterar•; ·sem augment0 de despeza, a divisão' das cir
cum~c:ripcões militares, de mar e terra, mcrdif.icaado o local 
das .sédcs dos commandos .regionncs, de modo a attendel' (t 
n~elhor distribuicão das 1'orf}as federacs. · 

VII. Regulumemtar, conforme as cit·cumstanciqs o .oxi
,gil·em; a administração militar de terro. e mm·, dando conltt 
uo Co1~gresso das medida.s que empiJ.'egar .· · 

.VIII. . a?azer as necessarias operações de credito, e abri 1.' 
C•s C!•editos cspeciacs 11aro. acquisição do mate1•ial de guerra · 
jndispensavel :paro. re.parncão e funccio.namento do adquirido 
e encommendado e do que faltar pm..,_-t pessoal e arruamento, 
equipamento e semoventes, das foroas que i'orom necessarias, 
ú. rcparós das fortificncões, indispensaveis a dei'esas dos por-
tos e costas e {las unidades navaes ,i à existentes. · 

~\rt. 2. • Revog::tm-se as disposições em contrtn·io, .. , 
Foram igual~euLe approvadas as seguintes. '· 

'.' ·~· 

/ .. , 

Jnn<JND,~S DS CO~XM!SS.~O DE J.l!N,\.o"<;CAS 

1·· 
'\..' 

~o\nto;; ôo üum·ero I, do a.r:l;.1 I\ que passm;:i a SOl' nu 
lne1·o II: · · • ' 

' I .,... • Tomar as proviclenc~as uécessal'ias para: a) ampa~ 
1·-ur e fom:entar a produccão ·nacional, pelo modo mais cou. 
veniente,' com as ·garantias ·e fiscalização uec-essaria..s, poden-
do celebrar; para tu! fim, os accOrdos que julgar acertado: 
b ,' promover a ext.racçúo do carvão, de pedt•a nacional fr a 
const.ruccão de vias-ferr-eas pura o ,seu transporte;· c) eles. 

:envolver a fabricacão do ferro e do .aço; d) · apparelllat' na
ivios Dat'a o c~m~~rcio entre os. por Los do puiz·. e entre eat{).S . "' 
.e os dO c:~:~r10~. . ·· 

-
• . ':-

I. I . , 
I" . ) .. . ' 

'I'' ' • 
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' 

Depois· do numero III, que passa a .s'er ·rv: 
V .:_, Adquirir o n1ntE'!'ial necessario ao custeio dos ser

:vicos do Exercito e da. Marinha, reparar 0 material de sucrrn . 
existente, adquirir o material novo que cicumstancias exce
pClionaes tornem indispen.savel, augmentar e compldar as 
obras de defesa .dos portos e costas; • . . 

VZ. - Admittír o pessoal que for pr~·ciso par:~ elevar· os 
cffectivos das forças de teTra e mar, nos limites das leis do 
fixação destas, bem assim 0 que .for Mcessario, que sóment!:l 
cmquan(o o for, será mantido, para. o dese!U{olvimento dos 
.trabalhos dos arsenaes e. fabricas. . · · 

' a· .. 
Substitua-se 0 nume-ro VIII pelo seguinte: . 
XI - Fazer operações de· credito, inclusive a emissão de 

papel-moeda, ató ·duzentos mil contos de réis, observado o 
disposto no art. 2• do decreto· n. 2.986, de. 28 de .agosto do 
.1!115, o abrir os cre'dHos necessarios parn. a execução das 
medidas constantes da presente lei e. de outras /providencias · 
de ordem militar e economica quE' para o cumprimento desta 
forem imprescindíveis. · 

Ficou 'Prejudicado o sestiinte· ~ 

PROJECTO . 
' 

· O Congresso Nàcional resolve: 
Art. 1.0 Fico. o Governo autorizado a tomar as medidas 

que forem indicadas pelos estados maiores do Exercito e. da 
Marinha, ·no sentido de tornar efficiente o nosso poder mi
litar e naval para assesurar de modo completo a defesa do 
pai~, podendo, .Para. is&o, abrir os · ct~ditos e: realizar as .. ope-
raooes de credito que forem necessar1as. · 

' . ' . ~· 

Ári. · 2.' Revoga,m-se as 'disposições em contrario~, · 
• ' I 

Ficou prejudicada a seguinte ( "'-. 
' . 

a) fico. autorizado o Poder Executivo a emittir · napel-
, moedn. até o maximo de 200. oo·o. contos, exclusivamente para; . 
defesa cconomica e incremento· da riqueza publica. 

· Foi rejeitada a· seguinte 
' ' . 

EMENDA 

·/.', i' 
' ' \ 

· b) cutrosim, é autorizado o. Podei~ Executivo a dP.spen
der ató a somma de 1. 000· contos de réis, no· ministrar n. in

'll· .. sLruccüo dos rudimentos militares aos corpQs da· Guarda 
Nacional1 onde s•e acharem •organizados com .effectivos !egacS~ 
pe ~ili~u~no~., · · · · -

• 

. . . 

:-.r 
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·· •. SEssio EM 6 DE JULHO DE '19i7 1 
' • .... ' • ... ' J 

•' !;1 ... ·•. • • 

Foi ·ainda . disperisndo o intersticjo afhn de entrar ria 
. ordem do , dia da';proxfriiá·: sessão, tambem secreta, o projecta 
approvado •. · . · •• · , ·: . . ' 
.. ;(Re.ab~~-s~ ~ scs~ãf! publica ás 4 hOras e 1 O minutos.). 

' . . ~ 

O Sr. PresldenÍe .:.... Está reaberta a sessão publica. c 
' , . ' ... . 

.. i LICENciA ÀO .SR., AHMANDO NUNES. 

' . s• discussão da'· !pt:oposiciio dn · "Camara do& Deputados 
· n. iS, .de. i9i7, ·quer'áuteriza o Presidente da Republica a 
concedE:r um anno · de• licerica, eom o ord'enado, para trata.-
mento da .saude,· ·a Armm:tdo Perei!'a Nunes, auxiliar da 'Bir 
bliotheca N'acional. · ·· . 

Encerrada •. ·•. I ·; . . 

o· Sr. Presidente'·-:- Não havendo mais numero no r-ecin-
. . \. ~ . . ~ 

.to, vou mandar-~pi,'Oceder·á chamada. . •. 
. Procedendo~se .á )ihiú~ada verifica-se a ausencia dos . Srs ·• 

LOpes Gonçalves, .~ego Monteiro, ·Silverio. Nery, Francisco Sá; 
Pedro Borg-es, Abdtas. N~ves, 'Elciy de Souza, Cunha Pedro&a, 

. Epitacio 'Pessoa, .Araujo Góes, Guilherme Campos, Luiz Vi
anna, Erico Coelho, 'Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva:. 
Adolpho, Gordo, ,Alfr.edo · Ellis, Gonzaga Jayme·, Eugenio Jar
dim, J .. eopoldo de .:Bu1lrões, Xavier da Silva, Alencar Guima ... 
J:ães, Hercilio ·Lu? ')e,. Rivadavia CorriJa (24.). · 

O Sr .. Presid,ente . ..2:,,. Responderam á chamada apenas :15. · 
Srs. Senadores. Não l1a. numero; fica adiada a votacão, 

.t Nada mais ·h~venct'o a tratar, vou levantar a sessão, 
. Designo para ordém do dia da se'ssão publiça:: .. 

votacão, em 3" discussão, da pr?posiçUo d~ · .Camara dos · 
De·putados n .. 18, de 1917, que autoi'lZa. o Pres1dente da Re
publica a conceder ·um anno. de licenca, .com o· ordenado, para 

· tratamento da saude, a ·Armando Pereira Nunes, auxiliar da 
Bibliotheca Nacional (cOm par:ecer. favoravel da Comm~ssã.O, . 
de F'ilnanças), . 

Para a sessão secreta: 
! 

' s• discussão do projecto do Senado n. Ir, de :1917, que 
autoriza .o Presidente da · R:epublicn. a tomar medidas que , 
regularizem o servico nas officinas militm·es; completem os·· 
referentes á rudio~telegrnphia, necessarios· ao se-rviço na
val ·e · militar; ,esto:bele,;nm a· rede estrategica . da viação 
tellrestre; organisem a est.atistioa dos meios de transporte e ·a 
:fazer as operações de credito que julgar necessari!t'S .Para taes 
fins . . (Da Commissão de Mm·inha e Gttel'l'a e entendas da de F'i~ 

· nahço,s, já approvadlls) . ~ 

. ;Levanta-se a sessão ás 4 boras o 25 . minutos • 

• 

.. 
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... , 1\::-:lÜEÍS DO SE~ADO . ·, :'.:'; 
,_ :· :,:,. : ....... . 

:.·,' ·· .. ··· ·~ \ 

rt1l" SESS:\.0, mr 7 DE. JULJ·Io· b~ i~i7 ; . 
-i ' . . .:."·, .:· .. ,'.: '1 .. ? . . . ;. 

l'llESl!IENCIA. DO SR. IJIIBAl'lO sÚÚOSi l'RllSIDEN'EE \ . .·.· 

.•· 
4S 

A' i hora. .Ela tarde abrc-se.a sessão, a qne·~~~;corrcni os :Srs. A" •. · 
Azc~edo, Pedro Borges, Metello, Hm•cilio.'Luz,.: ·Pereira Lobo, Lopes 
Gonçalves, Hego Monteiro, Silverio Nery1 lnclio;· dó Bl'asil, Arthtü•' 
Lemos, Mendes de Almcid<t,.José Enzebio, ;\bdiàs.Nevos, Pires Fer
reira, F1•aucisco Sá, Thomàz Accioly;. Joiio'!Lyra,· Eloy de Souza,· ;' 

· Curihal>cdrosa, Araujo Góes, Rayround,o;'da.)lit;ailda,. Luiz. Vianna·, 
Miguel de Carvalho, Erico Coelho, Alcindo: Guanabara, .. Paulo de 
Frontin, Bueno de Paiva, Bcrnafdo Mônteit•o,·-Adolpbo·Go.r;do, AI-· 
!'rodo Ellis, Eugenio .Tar•dim, Leopoldo de Bulbões, · .José· Murtinho, 
Xuvior•;da Silva, Goneroso lllarqucs, Rivadavia Corpila c Soares elos 
Santos (:17). . .. • .:~~- ·. ... · . . 

_, Doixam de coraparccer· coro ·causa Justificada. os St·s. Cost<t Ho
:. driguos, Ribeiro Gon~alv~s •. A~tonjo do ~ouza, T:.'pi.tàcio Pessoa., Wal

frcdo Loal·, Rosa c S1\va, Htbc1ro ·de. Bl·rto •. -'Dantas··.Barreto, Gome~ 
Hibcir•o, Siqumra do l\lcnezos, Guilhérme:;Cainpos, Ruy Bar·bosa, .TofLO. 

· Luiz Alves, Lourenço Baptista, Ii:ineu'Màéli'ado, Francisco Salles, Ho
dl'igues Alvos, Gonzaga Jayme, IAIEincai·,·'Guimai•ães, · Vida! Hamos, 
AIJdon Baptista c Victorino Monteiro (22), _,;> "< , · · ., ' . : · · 

. " .. ' .. . ' ~. 

E' lid1t, posta om discussão c, sem dobâte, approvada a acta ,da; · 
sessão anterior · ·, ( · · · · · ... , 

• . •; •. "; ··;~ ' ..; ~.-· ' !., 

! " I '< ••' ' ' ' • 

O Sr. 1' Secretario dit conta do. seglliit'é ·· .• ' 
- . ·:·;~~: .. >·-,." . ··~.. \ 

., ':'' 

EXPEDIENTE ... · .. ':... 
. .. ·; ~: 

.' 

Officios: ·I 
. Do Sr. Senado!' :<\.bdon -Baptista, i·e1lÚÚciando ab man- · 

dato do representante do Santa Cathar·ina . o apresentando 
suas despedidas. - Pro~idencie-so pâra :Preenohim~to da 
vuga. • . 

Do ·sr. Ministro' das Relações Exteriores.' communicando 
ter encaminhado a0 Sr. Presidente '·da República a mensn_ 
gem do Senado participando a approvaoão dos decretos do 
Poder . ~xocutivo referentes ao corp_o diplomatico brasileiro •. 

Inte.1raclo. · · 
'l'elegrammus : 
Do Sr. Virgilio Ramos, secretat•io o a :Assembléa J~egis. 

lntiva do Amazonàs, participando a installaoilo da legislatura 
· ·e a eleição tia Mesa que tem de dirigir os trabalhos da 

prEYsento sessão. ·- InteiradO':-, ·· . ·· . · 
• , ' , I 

:po St•. · Edwin Morgan, embaixadol' amm•icano, üo teOI'. 
S ,, n·urr1te · · · l;;o • , . .. . .. 

Exmo. Sr. Dr. Urbano. S~ntos, Presidente âo Seilal:lo 
P~doral - Accuso rcc.ebimento tel-egramma de ,v, Ex; com-

. . 
• 

' i 
' ! 

. 
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/' 
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: 
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UJuJlicandv-n~o tltJiibet'ttl}fio. do Seundo Fedut•al de 1110 euviaL' 
1'elicitações JlOia prova de runizad'! que deu 0 chefe lias 1'or. 
cus nacionaes americanas desembarcando saudando' plwilhiíJ1 

iirasileiro, por occasião da parada de hontem. i\luíto. sensível· 
a .esta manii'estaç~o tão corbcz do Senado l!'Nie;t·ai Brasildro 
pec,o queira ·accoit(!r pura Y. Ex:., Sr. Presideonlk, e para ilS 

·membros do. Senado :J!'ederal os meus mai:; ~inceros agradtJ
CiifU'entos por tão gentil gesto. Por 'minha vez me congratulo 
r'or tã0 inequívocas provas de amizade e· fraternização tro
endas entre as duas pot~ncias do cont.iMnte americano. Apre
sento ainda a .V. Ex. as minhas ·sa.u'daoões muito nor~aes.-
Intoirado. · · · - . . ·ll 

. Do · Sr. almirante Cuperton, ehei'e · da esquadra·; norte. 
:unericana, · do teor seguinte: 

. ' . 

Exmo. Sr .. P1·esidente do Senado Federal - Apresso.me 
em communicàr u V, Ex. e· aos dignos membros do Senado 
Foderal a minl1a: sincera apre~:iução · assim como ' a.quellu do 
a1mirt~nte Caporton, pela gont~l homenagem ..!!!estada hon
tem pelo Senado Federal aos Estados Unidos commemorando 
a sua'. independencia. -!.rendo h ontem mesmo · visitado o Se. 
nndo cm companhiu r.lo almirante da divisão norte-americana 
afim de levar pessoalmente as nossas expressões de aprecia
\)ÚO c agt·nde,cimento ·assim como para apresentar os cum
vrimentos de despedidas do Sr. almirante. sentimos. lii.'Uito 
ter encontrado ,iá encerrada .a sessão,. razão por que vimos 

, fazer ·j)Ol' 'estu :forma. ~nu dações muito cordiaes .- Inteirudo. 
1 ·O Sn. S!lCJillTARIO - dee-lui·a· que não h a. ·.pareceres. 

~ i· • ' 

. O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, não tenho ·o 
direito de· r.eferir. qualquet' 1'acto que se ~nha passado . na. 
sessão secreta do h ontem . . Pfli)O, porém, ]icenoa · ao ; SenadO 
para, nn:l10ra actual, decln:· ... ::.:_que um dos jornaes mais im

-portantes desta Cu pi tal. nal.uralmente não bem informado do 
· que se passou, attribuiL1-mc uma ·referencia mimos delicada 

ao Sr. Ministro da Guerra. , 
O S1·. MarecJhal Caetano ·da Faria tem em mim um dos 

(; maiores admiradores, não só da sua administração como da 
sua carreira militar. · 

Não era, portanto, possível, e 0 senado teve ·Opportu-ni. 
i üadc de ver, que eu tivesse feito tal reJ'r:•rencin . 

. O SR. PIREs' FERREIRA -'- Apoiado .. 
.... 0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Fer. até encomios ao Sr. 

Ministro da Guer1·a. . 
. O Sn .. PAuw .DE :F:RoNTfN' - ~ra isso que eu dese,ia,•a :fi-
casse conszgnndo. (i.llznto bem..: -mn~to bem .. 1 . 

. . . J 
O Sr. Thomaz Accioly - Sr. Presidente, estando desful-

cada de um de .seus· memb1~os a Commissíio d'e Redacção das 
S. -:Vol; III ' i 

• 
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liU ANNAJ;S DO SENADO. · ' 

!Leis, visto como o Sr. Senador Antoniil de• .. Souza não tem 
. Cilmpareciâo á ses~ãq deste anno, peço a V. Ex. que' nomeie 
um substituto. · . · . · 

. ' ' . .. 

. o Sr; Presidente - Para · subs.tituir 0 Sr. Antonio de 
Souza na Commissão: de Redaccí'io das Leis. nomeio il Sr. Se-
nador Eug~nio Jnrdün. . , . · · · , . ' . ' ' . ' ' . ~ ' . . . ·' . 

. O Sr. A .. : Azerec!oo (*) - Sr. Presidnte. as· palavras· pro~ 
feridas pelo meu illustre amigo, . Sr;nador pelo DistriclO Fe
dral, ,sam rectific-ar u_ m pon~o da questão que deu motivo 
á se·s · secreta, e que um dos jornaes adulterou, como sem:, 

• 

Pre habito de' certa imprensa. . - . 
Sinto-me tambem obrigado· :a aeompanhar 'o meu pre

sado amigo na declaração que fez. Não são verdadeiras as 
refe'rencias feitas por um jü~nal, •que eu mesmo não sei'" qual 
seja, porque não li a notic.ia a 'Que .se l,'eferiu o nobre Sena- .. 
dor, mas :Presumo ·que se•ja o mesmo jó. muito ·:conhecido 
pelos seus. processos de difamação. Estou, porta'ntó, desmen
tindo tal jornal, convencido de que, · difficilmente .elle po-
derá dizer a. verdade. • .: . . . .; . · . : . , • . 
. .O ··meu ni)bre amigo preoccupou-se ·com. esSE' facto, . por
que . entrou agora para esta. Casa e• :ainda '!Jãü es~á habituado 
com as tendencias de çertos jbrna.:·s em rela cão ao Senado. · 
Entretanto, S. Ex. é um velho ·servidor da.·patria, e já tem 
soffrido. aggressões dos jornaes, e não lhe terá feUü grande 
mossa essa· nova intriga, tanto mais quanto todos 0s que .aqui 
se achavam sabem que S. Ex. não articulou uma só palavra 
contra o Ministro: da Guerra. · . . . 

Tambem eu, Sr. Presidente, 'nã0 fiz e nem podia· fazer ' 
qualquer aocusacão contra·· 0' hünrado Sr. Ministro da ·Guerra, 
que, além de ser meu· amigo pessoal, tem o· meu apoio como 
membro do ·Governü. ·· ' ' · ' · · 

Faço esta cteclaracãl) para que S;' Ex; não acredite. ·no 
qtie ·dizem os jürnaes quando se referem ás sessõe•s· secretas do 
Senadil. AI'iás, todos~ sabem que os· jornalistas, á ·mingua de 
informações, procuram adivinhar o que aqui · se 'passa em 
segr~::do, porque. é de suppllr que, .. de tudo quanto se disse na 
s~ssão s:ecreta, .. nada . tenha t~ansprrado~ . ·. . . . 

:Os J ornae.s teen1 necessrdade de mformar ils 'seus ler
tores. e por .isso, ás vezes, fazem .como fiz~Tam hoje, .e ·eu 
não me surprebendi. O meu amigq, Sr.--Senador pelü Dis~ \ -
tricto F·ederal, sabe o que se ·passou -éommigo e 0utros ·se
nadores, inclusive S. Ex.;· antes de seu recilnbecimento, nestn. 
casa. ~ . . ... . , - . 

. Era isto sómente o que· tinha a dizer, .neste momento em 
que vamos entrar par!l outra sessão sect:e~a, esper;ando que a 
imprensa, sempre llurrosa, ·possa dar nütrcms melhores e ver"
dadeiras de modo a não p~omover novas· intrigas entre os '· ' 

.( ~.·, . Este discurso não foi revisto pelo orador •. ' ,. ,, .. 

.... . ' 
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Senadores o . os membros do Governo. :(Muito úe'llt·; nw'i tu. 
úem.): 

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, a Com missão. 
incumbida de estudar as necessidades do funccionalismo pu
blico e suggerir as medidas convenientes para a reorganiza
oão do r.espec,tivo quadro reuniu-se' durante as• :ferias parla
mentares e solicitou dos differentes departamentos em que se 
divido à aclministl·ucão publica a lista elo pessoal elo· quadro, 

-do pess'tJal que recebe quaesquer clinhe.jros do Estudo . pela 
·verba. materJal .e ainda uma lista do quanto, _em .cada repnr.
tição: publica, se ·despende com assalariados de qualquer ge
nero. Esse pedido foi feito directa e amistosamente aos diffe
'rentes minlsterios, para adiantar .trabalbO; mn51 ncnnteceu que 
os Srs. Míríistros de .Estado, certamente pelo excesso. de 

· .occupaoões ·que -te-em tido, ainda não deram sinão umn. ordem. 
publicada no D1ar,io O[flcial, mas que effeétivamente não foi 
cumprida pelns repn.rtir;ões do& differentes ministerios·. : · 

-. A' vista disto, a .Commissão, tendo-se r·eunido novamente, 
autorizou:.me a solicitar .da Mesa do Senado a expedição de 

' um novo pedido para que os Srs. Ministros forneçam as in
formações de que a .c_ommissão precisa para bem cumprir o 
seu dever. - ' 
.. Env'ió á Jl!:esa o requerimento 'da Commissão. · 

· Vem á ·Mesa, é lido, posto ·em d.jscussão, que se ancerrn' 
sem debate,· O· .seguinte · 

~EQUERIMEN'l'O 

.. N. 2- :1.9:1.7 

· A Coinmissão. Especial Rev-isora dos Quadros do Funcr..ioM 
nnlismo Publico requer que ·pelos meios rcgimentaos ·sejam 
requisitadas do Poder Executivo: . 

' . 
1•, relação do pessoal do quadro ele cada mlnisoterio: 
2", rolacão do pessoal e. quantias que áquel!e são pagas 

pelá verBa material; · , 
s•, relação do pessoal ~'\ssalariadri e o quantum de. ca~a 

sàlnrio .. , . · . . . . 
Sala das sessões, 7 de junlio de 1917. - Pires Fel'reil'a .• 

- F. Mendes de Almeida. - Erico CoelhO. ·. 

. O Sr·. Presidente - Não hav·endo numero· no recinto, vou 
mandnr proceder á chamada. · · · · · · 
. Procedendo-se á chamnda, · verifica.:.:se n nusenein"dos 

Srs. ·- Eloy de Som;a; Francisco ·Sá, João Lyrn, J,eopoldo d.e 
Bulhões. Bernardo Monteiro, Alfredo . Ellls, · Erico. CoelhO;. 
Bueno de Paiva e Araujo Góes (9) .. · · · ·· " ·· · · 

' ' 

·~· 



' ' 

l\NNAEIS DO SENADO ;· 

. 
J O Sr. Presidente - Rcs•pondeJ•arn ü ehamada apenas 28 
8rs, Senadores .. 

:'lião h a numero; fica adiada a voweão. . ' 

. onnmt no DIA 

O Sr. Presidente - A primeira parte dv ordem do dia 
con~ta da. vot.acão da proposição n .. 18, de 1917, e não ha..· 
numero. · - ·, 

' . 
vou portmlto, mandar evacuar as galerias, convidtu~do os 

a&;istonies tt se retirarem para ter inicio a sessão secreta.. 
· (Suspende-se a sessão {ts 2 hora's e 25 minutos; p,assando 
a funccioRUl' em sessão -secreta,) . · 

O Sr. Presidente declara que continuam em '' igor .. as. de· .. · 
lihera.ções to~ú~as pelo Sett.:tdo ·na sessão da vespera, · appro·. 
v::mdo a prehmmar. · _. · 

Nesta:s condii;ões, ia submdler á discussão o prOjecto'. . 

·,· "fBDIDA!; MILl'I'A!\E::i' g l•'!NANCBIJ\AS . ' . '·! 

3' diseussão do projecta ,do Senado u. ü, de .. ~917, Q'Je .... 
autoriza o Presidente da Republica a tomur medidas.' que· 
r~ularizcm o· serviço nas otllci,Jas militares; completem os 
J:e!'erentes ú ra:dio-tolegi·aphia, · necessarios ao serviço na· 
va.l e mililar; estabeleçam a rêde es~rategica da viação ·ter· 
l'.esü·e; orgaHizar a. estatística dos meios de transporte c a 
fazl)r ns operaçõéR de credito· que ,iulgar noces8ttl'ias. 

:voeru ú me·sa e são 1 ida~ as seguintes 
' 

a,... ·•· . 
'· 

. I N. i' 
.. 

••• 
Ao.u. X dn art. :1": 

· AccresceRte~se: ."e reorga11izar 0 servfco policial do Dis· 
tricto. Federal, daNdo ll~~cuc.ão aGI disposto no . art. 7", n, 1, 
da. !01 n. 3.089, de 8 de·Janmro de 19i6". - Bue110 de Paiva. 

• .~ t.·,<Ie Bnlh9es;:- FranciR~o Sá,.- Erico Coelhli; veacido .. 
· - • .U!x·edo Ell!s. - ,João Lvra. · · · 

' ' 

.... N. 2 
·• · Ao H. xr do al't, 1.": • 

Onde· se .di:r. "200 mil cOutos du réis >l, diga-se: " 300 mil 
· cont.os de .ré1s », e accrescente-se ·<dn fluen destinando-se aLé 
50 · mil contos· de réis da omissão a'Jtorizada para. sempre 
emprestados ao Banco1 do Bo:-asil, para raalisar (l!Jlerações d~ 

i 
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' Sllss,\o lli\r 7 DI': sm.no og 'l0l7 I'<> 
""' 

'rerlescont.os, - Buenn ele Paiva, Ville·Pt·osirlrml 11, - Ft•anc.isco 
Sá. - Ericn Coelho. JOão ·'Lyrn, - Alfredo 'E\lis. - L. 
dr Bnlhõr.s, vr.nl·ido. / 

.. .,. ~ 

.;. ' . . ' 
.l!'icn. o Pnctol' Exoêul.ivo uutc.riznclo tt l'~ors:anizar 0 cOrj)o 

tJOFISular, .com o pensnmenlo do da'r l)l.aiOr expansão comm1lr
cial ao paíz. ~ Bucno df\ Paiva. - L. de Bulhões .. - Al· 
fredo Ellís. - Fralilcíseo St\. - Erico Cof\lho: :wr.eita a emen
do. para: fOrmar projec·l.o . rm separado. 

São igun.lmente .lidas ~~ apoiadas as se~:uintos 

' ' N. 4 

'Accrr.sc~nt.e·sC', no a1•1. I', nnüe os ns. V e VI: 
.. :vr. Destinar para a instrucção c preparo da Guarda Na

. cional a quantia de mil corlfos ri e réi;; . .:... F. Mendes d" Al· 
maída. , 

N '. ' ,) 

Pica 'autorizado o Btmeo do Brasil a ,;nüLtil• J.1tlpel·moeda 
oom gara)ltias solidas, $/.ímflnte parn. as operações df.' redes· 
ilolilf.O, ·-· Pires FArroiJ•n. · · 

N. ü 
' . 

Suh·emefolcla :'t r monda ~obre. llonsulndo~: 

· "Sere. ;~ugiMRto dü poílsoal (cousnlcs) e t•espeitado!l os 
díreit:os de"'ngentrs r:ommerciaes r) a dr.! idos, n - Pires Ferroit·a. 

N ~ 

• • I 
Sub-eme'Pldn.: •, 
A's emendu.~ ela Commissão rlo Pinallcas quo · n.utoriza.m !l 

Governo a reorgani?.llT' o oorpo consular e o serviço policial 
do Districto Federal, aecresceato·se, uin l'b1e": <<dando coa ta 
ao CG)ngrosso Nacional rins mf;>dir!M •1lW t.iyer cmprcgadcm. 

· Son.res dos Santos·: • 

N. 8 
. . 

Ondn convier: 
O GovorBo nfi.o ~;-:igir:í. · liiOR accót•clos aue · i.ivrw ele fazer 

para o cumprimt:-n!o do disposto 11n lcttl·a· (1, n, r, ,iuro su
perior n 3 •1• no nnno, e consignará nos contrn.ctQs a prohi· 
bição de ser .e.'\:iE,ddb. :\ lavour~, á. i:adustria "pastoril c outras, 
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.. 
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ti4 ANNA ES DO SllN.\DO 

. quaesquer .ÍUl'OS que se elevem a rr..ais qe § i \2 ao an;tO, Íf~
chJ.i'ndo-se nessas taxas os sellos, commJssues e dema1s exJ· 
gencias que tenl.cm excedei-a, devendo lo~s os devedores g_:'t· 

· rantir os emprestimos que tomarem, CUJOS pagamentos nao 
deverão exceder a um prazo de 2t1 mezcs, além do dia da ter
minacão da guerra. - Pires Ferreira. 

Faliam os Srs. Erico Coelho Pires Ferreiro., Bueno de 
· Paiva; Edco ·COelho, segunda vez, 'Mendes .de. Almeidl:l e Fran-
·cisco Sá. . ' · 

· A discussão ficO: suspenS'a afim de ser ouvida a Commissão 
'de Finanoas sobre as emendas apresentadas, devendo prose1r,1.1il' 
em sessão secreta quando tiverem parecer. 

(Re.ab1•e-se a sessãO publica;. ds ,f. h01'aS e 20 •ntinntos.) "-... 

O Sr. Presidente - Designo para ordem do dia. da sessão 
publica S'eguinte: 

Votação, .. ·em d,iscussão unica, ·do requerimeülo da. Com
missão Revisaria. dos quad·ros dos funccionarios publi:cos n. 2. 
de 11917, .pedindo diversas informações ao Governp. · · 

Votação, em a· discussão, da I proposioão dA. Camara dó~· 
Deputados n. -18, de i917. que autoriza o Presidente da Re .. 
publica 'i_t conceder ,um anilo de Jic.ença,_ com o OPdenac)o. para 

. 'Lrrttamento da saude, a Armando Per.eJra Nuues. auxJ\mt· da 
.Dibliotheca Nacional (com parece1• fat;01'avel da Cormni.wio 

. da· Finan(:as), · 

J"cvnnta-se a sessão ,ás' ,f horas e 25 minutos, 
., 

BO• SESSÃO, EM 9 DE JUJ,HO DE :1.917 
I • --~ ' 

PRESIDENCIA DO SR, URBANO SANTOS, PRESIDENTE: 

· A' :1. hora da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. A .. 
Azeredo, Pedro Borge~, Metello, Hercilio Luz, Pereira. Lobo, Lopc;; 
Gqnçalves, Silverio Nery,.lndio rio Brasil, f,.rthur Lemo;;, .Mendes de 
Almeid!i, .To$é Euzebio, Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro Gon
çalves, Fra.nci~co Sá, Tllomn.z Accioly, Jollo Lyra., Eloy elo Souza.,. 
Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Araujo Góes; Gnilhorme Cn.mpos, 
Luiz Vianna, ·~riguol Carvalho, Erico 'Coelho .. i\Jr;inrlo Guanab1trn., 
Paulo ele Frontin, Bueno de Paiva, Bernarrlo Monteiro, Arlolpho 
Gordo, Alfredo Elli~,' Eug9nio Jardim, Gonzaga .Taymc, Leopoldo .ele 
Bulhões, José Murtmho, Alencar Guimarães, Soares dos Santos o 
VictorinoMonteiro (38). · · . . . 

Déixali! do comparecer com causa jusl.iiímtda os. Sr;;, .R.cgo Mon
teiro, Costa Hodrigues, Antouio de Souza, \Valfre'do Leal, Rosn· e 
Silva,Hibeiio. ~~ Brltto, D!tutas Barreto, Raymundo de mrancla, Gomos . . 

' 

. 
' 

'· 

·-•• ·-
·= . . 
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SESSÃO .EM 9 DE JULliO DE i 9i 7 

Ribeiro, Siqueira de 'Mene?.es, Ru:v Barbosa, Jollo Luiz Alves, Lourenço 
. Baptista, lrineu Machado, Francisco Snllcs, Rodrigues A:lves, Xavier 
da Silva, Generoso Marques, Vida! Ramos e Rivaclavia Corrêa. (20). 
. E' lida,; posta e!)l discussllo o sem debate approvada a acta da 
sessll.o anter1or .' · · · · 

O Sr. i• ·Secretário dá cont~ do seguinte 
. ' 

.. EXPEDIENTE 

Officio do. §r. :Mlnistro da Franca, . agradecendo: o V(lto · 
do Senado fellmtando o 'chefe das forcas navaes francezas, 
.que formaram ·no dia 4 de julho, em 'conjunto com as ameri
canas, brasileiras e inglezas, em 'homenagem. aos Estados 
Unidos da Norte America, que eommemoravam a sua· inde-
pendencia. ·- Inteirado. . · ·. . ~ ·' 

O Sr. 2• Secretario· procede á leitura do seS:Uint6 
' . 

PARECER· 

N 92- i~i7 

Não tendo se conformado o Prefeito do Districto Federal ' 
com a resoluoão .dó Conselho Municipal· que mjlnda contar 
pela metade para os effeitos da aposentação, ao porteiro do 
Pe;la~o~ium, Acyl.ino da Costa Jacques, o tempo de serviço 
prestado' nos cursos .nocturnos do mesmo estabelecimento, 
desde 24 de' març.o de 1902 a 31 de dezembro de -1909,' e 
opponc~o « véto :t> á mesma resolução, por estar na sua alçada 
resolver es~n. ·contagem do tempo, a Commissão de Consti
tuiçün .e IJ)inlomacia, considerando que se_ trata de simples 

. medida ad.rrJinistrativa antori1.aqa pelo art. 57 da lei muni
cipal n. 844, de 19 de dezemb'ro dr. 1901 c dependente tão 
sómente de JJOmprnvaoão de ·serviço. nocturno ~!legado. per-

. ante o Prefeito, que, por. força de lei. é a autoridade compe
tente para executar ·C fazer cumprir as leis municipaes, sem 
que m.ister. se. faça, pm·a esse fim, novo acto legislativo es-
pecial; · · · 
. Considerando .. que. as~im, a rcso lução é redundante, 

procedem. pois, as razões do "véto », a Commts.são é de pa
recer que seja anprovada n « véto :z> do Prefeito do Districto 
Federal ii resolução n. 9, de 1913 do Conselho Municipal. 

' ·, · . Sala 'das Commissões, 7 de julho de :!_91t7. - li'. Mendes 
de Al~e·ida; Presidente: -·José Ettzebio. · 

RAZõEs no· Vt-ro 

Ao Senado Feder:il.- Srs .. Senadores - Nego sancção .á: 
resolução.' do Conselho Muni.cipal que nuto!'ir.a o Prefe1to a 

\I 
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' 
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ANN,\ES 00 ~EN.\ DO' 
"• 

•:nandar• f~nnlnr·. tli'ln. meladr, parn ns ofl'oiÍn;; <ln ntlmonf.a(:fio, 
no JlOI't.,~ir·o <ln PN!agngium, Aey.linn r/n. Co~ta JaNJIII'H. o t.nm]lO 
;/e sorVJi}O JH'Cstado no~ l'll!',;n,; rwctm·nos do mc:>rno est.a.hr
lccimento. rlosdo 2·l rio .. marr·n •lc HJO:! a 3'/ dn rle7.Pl11hJ•o dr1 
![)09, prlos motivo.~ quo pa;;so a oxpôr·. · · · 

O art. 57 da lei n. 8·1-1. de i9 de d<lzcmbro. de 1901, dis
põe <rue «o .t'nne.eionario administrativo qur; f,rallalhar eumu
J~tiv:J~rnenté cm scrviço diurno e nocturno contará esto ul
timo peJa met::tdo !!)ara os eHcitos da aposentadoria»: 

·o porteiro do Jlodn,gogium cstt\ contemplado, pois, na. li
ooralidado goneraliznrla il. todos os funccionarios -a<mlinis•tra
tivo.> da Directoria do In~trucçiio, , contida no disposi-t.ivo da 

. lo i dtada. Desde, portanto, que cl!e prov<l çst.m· nas· condi
·' ções dessa disposição lcg·al, o tompo em qut) t.t'abal·llou em 
Rerviço nocturno ·1 brJ ser:\ contaci(J. . · 

Ora; (\_ certo quo, no período n. que se reJ'ero a resolução, 
nem sempre J'unccionaram inintorrupt.rumente os cursas no~ 
eturnos' do Podngogium, o que só pl)clc .ser vcL·ifieado por uma 
invest.igar;ão nos livros daquelle C'stabeleciment.o. .. . . 

Port.1.nto a I'csoluçüo ou contém mat.eria irl.util ou con
eedo um favor excessivo, ··.>i •mr.:~.udn .computar um período. de' 
tMlpo nm que não t.enha h:wi'do curso nocturno funccionando . 

O· Scna<lo 'FNleral, por,;ní, decidirá corno .inlgar mai•.> 
.accl·tado. • 

ltio dü .Janeiro. :â de sn/.embt•o ·do WJ 3.- (}rJW;!_I'al :I:Jent•l 
Ribt?Íl'O Cm•ndl•o ,l/ontei;•o. 

m:sOLlJ\,!ÃO DO CONREÜIO l\!VNWIP.t\1, A QUE !'lll RBFERil!II O PA~ 
l\1lCF:n g O « Vlffl> » N. !l, llll -1 !l1:l, SUPRA · ' · 

O •ConsellHJ :\lm1icipal 'í·esoivo: 
· . Art.. 1," lFica o Pt,cl'eito autorizado a mandar,contllr, .Pela 
mt>l..'lldo, para os et'fei.tos <la aposentacão, ao porteiro do P.cda- · 
~ogium, Acylino da Cost<t .Jacques, o tempo dr. serviÇo prestado 
nos cursos nocturnos do. mrsmo c.~t.abelcciment.o, desdc··21, drJ 
mamo d(l 1902 u 31. dn dr1,emlJro de 1!109 . 

c-\J't. ~." R(lvognm-so as ,rJi;;posi,çõ~.;; Cttn oonü•n.rio·. _, 
N. 93- HH7 

' 
O Cong'rilsso Nacional dcoPol,a,: . 

Redacção-{1:nal elo Jwojecto tlo Senado n .. W,·dc 1!11·1, conftwindo 
't!i:zntaocns c 1·erialias (/c o([icio.cs ?'c[ormado.ç aos of(imaes 
que p?'e,çtm•afn~ sairvi.ços na can~tJanha. do Paragitay e qu.c 
·vollr.ntm-iamantl;' .wl demittim.m do sc1'11iço daR a1'11J.a,~. .- • 
Arti·go unico .. Ao;; officiaes do FJxor<:-ito e do. Armado. que. 

1wes-~ram na. r.nmpanha do Paragúay J'r.lovn~ntcs ser\'l()os, 
tendo obt-ido post.eriormcmt.o demissão .de seus·postos; .são con- , 

.., ' 

I~ 
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,· . 
. f;~rida~ n~ ~·at11af(en~- e t•••gali:ts dns ol'l'ieiar.;; l'rfm·nwfl,.,;;, no;; 
poslns rr.s·pcrl.ivQ,:, .rr.:;nlarlo~ .sr1t;; wnrhnl\nloH, pura todos o,; 
r.ffr.itos, pt,Ja. tabcjla A dr,• drwrc~o n, ::! , 2\10, de. !:i de (j~zrmhro 
dC" '.1910: t•evogndas as dlspoSJ(:ors rm em)t.rartn, 

' Sala da;; tCommissõcs. O rhl .inlho de lflli, - 1'homo~ 
Acciol/1. - Euar:nío .Tm•liírm •. 

Ficn. sobt•c a mesa pn.ra .:;.:r .tisr.ul.idn. nn sr.'<'ilio ;;r.guint.", 
.ctopois ·de publicada no ~ Diarío rio Con~rr.s<so », 

-. .. ' 

'< 
" r.' ·jL'[* ~'lj. ~1·1- '·'' ,1' 

/ 

'Rctiàcçiío ·{in<~l do il'l'a,iúto dfl .Smwdo ·n. · 7, llc 1916, qu.a me~ 
lhora rz ·ref01·ma do 2" snrgr:nto. do Ewr:r•cito .<\1•senio DeZ
cm·p·io l'clloso da snveh·a, sem d-i1·cito â rcstUn·1f;'6cs 

- c 

O Congresso C'íiâ.cionnl 11r.:·~reta: .. 
· ~\rt., ,1.". 'F.' 'eonsidcraáa. no posM rle. 2'' Lrmr.nt.e, · pn.ro. M 

cffeitos da lei n. ·:3.2:[10, de 1.3 M dozcmhro d~: 1910, a rr.~ 
l'ormn. do 2" snrg:enlo "A1·;;rnio Di'Jca.:rpio Velloso dn. ,Silv~ir.n, 
sem dircit.o n l't1sLituiéücR. 

"\r L z: Rcv.a:;n.m-sn a;;. rt.i;;po::i\)llc;; r.m conll'n!'io; 
• .SuJa {\as Commi-~sões; 'o ."ite ,julho dr HH7. - 7'/toma: 

Acciolu. - J:Jur/C'nio .Tarrli<m, · 

Fica· sohre a. rúo;;:~ para. silr <Hscutidtt nn. sr~~são -~cguinl.o, 
depois (lo puhlícn<la no .« Di·n.rio do Congt•r;:;;;o » . 

. ' '• N' ,..~,_.·I Oj-
.. •, '·" . õ/ ' 

' llcrlnéção final r/o Jll'O}ccto do Senado n, :J:I,.dc ·191/1,. rrue nwnda 
cedá lí' Jl·rcj'e'itu1'a rio. Di.~tioicto Fcdc·ral. 1i,.ma. ja.i:co. · de · 
te1wno em. 8, Ch'l•i,çto'l!rio, JI(J1'a SP.l' t·r'oÍl.,çfí:rr~rrurdli ern, via 
1mhlü:a ' · ' · 

O Congt•esso ~:winnnl ·t•r.solvP.: 
. ' 

Artigo unico. Pirm o \Pódcr Excrmt.ivo n.ut.orizndo a NJder 
ft .Prefeitura do District.o .F'f',dr.I'al, tt t.il.u lo dol'iui-ti'\·o n :::-ra- • 
t.uiLo, n. :i'aixn iln terra pn!'tcnccntc :LO Pntrimon i.o Nacional · 
que communicn a:; J•urts da .~leg~•ia.<:- Dr·. ]!'m•rcirn. de Amu,ío, 

. r..m S ,;· ChrisLovii.ó, p:u·;1. que. a mosma . ss,jn l.t•nnsformn.dtt em 
v-in pub!ie.a; rnvogond:H> as disposi\)Õr.s r.m contrnr·io. 

Sala das c'ommissõcs. 9 . de '·.iul,\io th! · HH'i .- Tilnnw.; 
,\ ~ciolu.,- B11{11!'1lio .tm·rh:m, 

cFicu .sohrli ·:i ;ücsn. pu.t•n Rm' discutida. no. sr.;:siio s·r.g-u in te, . 
dCJJ.Ois de publicada no Dia.l:io do Co'fi{Jt•JSSo, 
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Retlacçüo ('Í?l!(l da emenda do Senado â Jlr'Opos·i.ção da Caúiam · 
· dos Depntarlós n .. 2l. de ·1912, que 'decàn:'a de u.titidade 1JU

:blica a Acarlmn:ia de Commercio de Santos, e' dâ outras Pl'O-
·vülen r:ias _ __,: 

Ao ar Ligo- ~nico: 

Supprimam-se as r::\lavras·: «sendo reconhcoidnR como de · 
caracter official os diplomns,- ·por ell:t. eoni'ei•iclus, ri e accôrdo. 

-com us disposil]ões da lei tcdeml n. L3139, rio li dr. .ianeh·n · 
de 1005 ~. · 

. . 
Sala elas Commissõ;e;;, g· de julho de Hl 11'. --- Thowrrz 

A.cciolu. - Enaenio Jm•dim. , -·' . , 
Fi~a sobr'c a mesà flllt'n ser discuLida na scss:1o SCf:l'll intc, 

depois de pnblicada lJQ Dim•io do Conaresso .-

· N: 97 -·1917. 
RedacÇão final da emenda_ do Senado. á' propósição da· Camara 

dos D_eputados n. · .w, de 19-12, qu.e declmYi de utilidade pu-· 
bl'ica a Escola l'ratir:a Lttiz . de· Q1f.eiroz, de P·iracicaba, no 
Estado 'Iii: S. Paulo, e dâ mtt}'QS·JH'otlidcnrios · 

Ao arLigo nnicc1: 
Supprimarn-sc n;;' [1:.ila1•r·h,;: ~~sendo rnconlieciilo;; t:o1nô de 

enmetcr official os diplómn;; P''~' e lia confcl'irlils ~, 
Sa!n. das Commissõu;;, D . ele ,it!lhol .clll llll ;·. -· T/1o·mM 

-Acdolu.- Euoenio .Jardim. ~ 

·. !J!'ica sobL'e 'a rn.cs::t para. se·r discutida na ~rs,iin sr::;·1rinle, 
depoi~ de plibl,i c. ada no DJ:a1:io do ConJtl'csso. 

N. 98 ·- 1917 

Retlacçiio final da cm.enda dÓ Senado á proJJosição ,d{J, Gamara 
dds Deputados n .. 1fi, dr' IM:J,~qu.e declara de tttilidade pu
bUr:a o 'J,yce'tt·de A(Jl'onmn·ia e Vetm•inar·ia, de Pelota.~. e dtí 
outras prov·idcnc-ias 

Ao ar I igo unico:. • , ' ' . . . 

• Surprlmam-se as. pal::wras «sendo reconliecirlo;; como do 
caracter oHicial os. diplomas por olla conf~ridos ». 

Sala das Commissõc~., !l de :iulho de Hll 7. -. Tho'rno:: 
1l ceio lu. - En(fenio Jardi·m. · · .. · · 

Flcn sob-r'c a mc~a par'a ~er rlisc.uWia n:t '"~'no ;;pg·uinLe, 
t]epois de publicacla nt.l Dim·i,J'_do Conu·J•esso . 

• 

• 
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O Sr. Pires Ferreira (*) - Sr. Presid\'.nte, depois da 
primeira sessão secreta realizada ha quatro dias. passados, 
dous illustres Senadores vieram á Lríbuna protestar cor,1tra as 
accusações feitas pela imprensa, ou por outra, pelos seus in
formantes, que apresentavam SS. EEx. como autores de ae· 
cusações inj]lsta:s a altos membros da administração: 1 . Agora, sabendo esses mesmos .iJ,.Iformantes que a 1mprensn. 
te:m necessidade de dizer o >'JUe se passa nas ·sessões secretas, 
;para dar disso conhecimento ao publico, entendeu occupar-se 
da minha pessoa, :attribuindo-me tantas cousas que até me 
surprehenderam. . 

·Como . a sessão; porém, foi secreta, .meu dever é nada 
confirmar ou negar. Direi,· apenas, que, um desses informan· 
t~s téve .. um fim; vêr si me intrigava com o illustre Sr. Dr~ 
Wenceslau Braz, tanto que, allegando· que eu condemnára o 
Sr. Dr. Wenceslau Braz por já haver emittido '600 mil con~ 
tos, occultou que eu tivesse ··dito desta tribuMl. que S. E:)(: .. 
a proporção que cbegava no termo do seu· quatricnnio, innis 
so •recomroenpava· á O<pinião publica,. pelo acerto ela sua admi· 
nistração. . · . 

Si o· «Correio da Mar,•hfi, tivesse dito isto, não me im!flor
toria muito com o mais ,que entepdeu ,:accrescentar o infor.· 
mante ·dessa folha. · ' · 

. Como o informante _declarou, quando se tratasse do. ·pro
,iectn que esf.á na outra CaRa, que abre o credito de 93 contos,· 
ouro, para despezas_ do I11iniMerio 'das Relações Exteriores, eu 
trataria do assumpto que me levou á tribuna, durante a seíj.· 

· ~5o s~creta; bastava isto, pa:rn qu0 o «Correio, .ou ou!ro qual~ 
quer JOrnal apenns escrevesse: «esperem uns d1as ma1s e· tudo 
qtlanto houve r,•n sessão secreta, dito pelo Senador pelo Pi· 
anhy e 1J:UC r.1í'io .foi annunc.iado, virt\ a publico», evitando deste 
modo, Sr. Presidente, a continuação da intriga. (Mnito ·l;em.; 
muito bem.) · · · . -: · · . . 

· O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Presidente, os .iorà.iles desta 
· tnanhã noticiam que fnlleceu em Campinas, Estado de. São 
Paulo, D .. J'oa.quim .José Vicir:t,' bispo· resignntario de Fortn-
lezn .e ·arccbi~po titular de Cyrro. · · · ' 
. Não 'foi, Sr. Presiclnnte, um, vulto politico o i]lust.re ex-

tmcto. · · 
'D. Joaquim José Vieira. Cl\erccu a ·sua actividade em on· 

trn esphera; mas foi um brasileiro r,1ótav:el pelas cxcelsns 
qunli?odes' que manifes!.o11 · durante sun. longa · e~istencin 
(ap01.1JdOs), e pelos serviços· que prestou não só no seu pa iz 
Ct•mo á religião. ·· · . 

Não venho fa:.:cr a biographia daquelle eminen,te. prelado; 
nüo tenho mesmo elementos e dados nesta hora pnra histo-

'. 
.(') Este discurso não foi rQvisto p·elo oraclor~ 

' ' ' ' 

/ 

' +:= ,,,·, .. 
;::·.~· 

., 

. ,_.;;;· 
, n, 

, .. , 
" • ,_i 

:.!} 

... , , .. , 



/ 

I . 

. ... 

. '··.' 

"""'~ .. ,' 

. I 

/ 

' ·' 

60 ANNAES DO SENADO 

. ' 
1·iur um:1 virln tão nobre e Lão cheia do actos o serviço~. flUO' 
o rerommer:,dnrnm :í yenorar,.ão dos brMileirns, 

O Sn, :\L;Fnt:oo Er.LTS -- Muito bem. 
' ' 

O Sn. AllOLPJIO Gonóo - BnsL:a-mo dizõr, SJ'. .Presidente, 
tJUe, nomeado bispo de Campinas, no Estado <lc S. Paulo, era . 
idolatrado pela população peJas suas virtudes e pelos .grandes 
St1I'VÍÇ.OS qun sempr() soube prestar á.quelle município. .~ cn
t;hedraJ, n. Santa. Cnsn da . !\fiserioordia, :com. seus hOS]'Htaes, 
sua~ escolas e seus a~ylos, :!'oram obras delle. 

O Sn. Arm'uioo Er . .Lis - .'\, · Casa dos Expostos. 
, O Sn. ADor.Prro Gonoo - Nomeado bispo do Ceará, o ·que 

elie 1'oz a bem dC'ssa terra, ;(Juaes os seus esforcos e quaes os 
seus trabalhos duranto 30 annos · do sett · episcopado, disse
mm os cenrenses .nns extraordir·.tarias. manifestações .. que 
lhe fiznram, quando elle rr.signou o ~eu cargo e foi nomeado 
ar,!.ebiRpo_ t.itnlnr de Cyl'ro. . · r 

:reco lir..er,l(:a no Senado apenas para l~t· ·algll'maR pnla~ns 
do «.Torna] do Commercio" de ho,ie: -

- . -.:0 (]Uo foi a sua obra el)iscopal,. (JUe o ·-digam todos· os 
· nearenscs, um formoso trabalho de · amor e .de p'llZ, em bem 

ria fé, do prog1•esso maf,erial e intellectual do Cear:á.. · Diocese 
pobre, victima. dos mais tremendos castigos ·do só! inclemente, 
D. Joaquim ·.rosé Vieira Jl.tão ora um bispo, mas o an,io da 
misericordia, · cada vez que a secca transformava o norte cen-
t!~al em um inferno de soffrimentos horríveis. · ·. · 

De!po1s ·de ,20 ou 30 annos de episcopado, sempr9.na mos· 
ma diocese immensn, que o ,saudoso prelado percorria de 
nc.rte a sul; .do oeste c:lste, a cavallo 0 por mar,· em innu-

, meras visitas pastoraes, D. ;roaquim ,Tosé Vieira foi honrado 
pela Santa Sé com. u Stla elevaf,ão a:· arcbbispo. Sua. Santidade ~ 
fel-o arcebispo titular, porque a sua velhice; depois de uma 
v.idv. tão traha lhosa, rxigia o repouso natura 1, a aposer..•tado-
J•ia forondn. » · · · · . · . 

. · Sr. PJ'esidente, amigo pessoal daquelle illustre !Pl'elado, 
um •.ilo~:~ mais distincl.os .(!ue tem tido :n igre,ia bra.Siloira ... 

O Sn. MFlNDBS. m: AümmA - Muito bem, 
O Sn. AooLPIIo Gonoo -:- ... venho, em meu nomo c no 

do meu rlist.inct.o amigo Sr. Sonndor .o\.lf.redo Ellis, aprose~•tnr 
o scguinl,ü· requet•i!nento: . · . -

<~Reqtiel'emos qne so,in. ~onsis·nado nÓ. acta dos ~-•ossos t.ra~ . 1 

Jw H1os um voto do prorur.,do pezar pelo :fnlloeimento do emt- · .. 
nev.tte bt"asileiro D. .Toqauim .Tosé 'Vieira·, bispo resignntario 
ele tFortnlczn e ar!lebispo titular de Cyrro.n · 

' I 

· Sala daR ·sessões, 9 do Oiulho d'e 1!H7, - Aclolpho Gol'do. 
- Alfredo Ellis. .._ Mendes dr. ·. Almeidu . 

. (~Juito b,e,m,.; rrm:ito P!.m:.) .. I 
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~ESSÃO E:M \1 DE ,J'UÜIO hE {91_7. '"' ti:! 

:r~· tlpprovado por mlani:tpídnde o t•errllerírnento. · 

O ,Sr. Miguel de Carvalho ( • :' - Sr·. Presidente, a de· 
elllração com que acabn. de te}·minut· o seu discurso o nobre 
Sr:nadoi· '[leio Piauhy, considel·o~a da maio1• gravidade. 

o Í!ll. Pum's FEHIU!IRA - E.' m•:lllor us~n· de ú·anqueza e 
(lií:er que ú>i victima de pert!'idia. · 

0 8n, MIGUEL DE CARVALHO - Essa declal'Ul)ão HÜO póde 
" passar despercebida. ao Senado, sem urnn. 'manil'estaoii.o qual

quee no sentido de continu~r. em segredo ... 
0 Sr.. PIRES FERREIRA - 'Nã'iJ o que eu disser. 

· O :5H·. 'Mm um, DE CAR\;AJ:.Ho - • • • 0 que ·se prussar· em 
sr(&ão · ~ecreta, · . ou de se tran.s:fol'm::w em se5são :PUb!ic!l 
uquillo que •l'oi determinado ·que se discutisse em segredo. 

' ..... - ,· " 

O Sn. PmEs FEIU\E!fl,, - Segredo esse · conhecido pela 
impren~a . · 

0 i3n. ~{IGUEL DE CAIWALHO -:- Basta O simples en:u.r.t
ciudo de S. Ex., de que se compi'omette a trazer á tribuno. 
tudo quanto tiver dito em sessão secreta, .Para que cada um de 
nós - se! vingar ;~ssu doutx•ina - a mesma cousa- possa fazer; 
e, .então, inu.til ó n. se~são secreta. . . · . 

. O Sn. PIRES. JfERnEIHA ....,. Tudo quanto eü disset· na ses-
~ãüo .secreta, repeta·:ei na imprensa. . · 

. O eu. M;wum. o li CAnVALHO - Da- actual sessão secreta 
se ;pódtl 'dizer que só tom o nome. Os inconvenientes· de um 

·mal guardado sig-illo ahi estão patentes; as conveniencias 
desse sigillo 1üi:o sãb conhecidas, pelo menos por· mim. ·no· 
que a!Ji. se disse, a nãk> ser lltl parte exclusivameLlte referente 
aos ·rlecursos de que dispomos para. fazer a defesa de nosso 
territox·io, do. que alli se tem tratado, que é ·o que não tem 
:vindo u piUblieo? 

A imprensa tem dado o resumo dbs discursos dos Srs. 
S!madox·es. . . · . : , ' · 

·, O· 811. PmEs FE!UIRIHA - '·E até ··alterando-os· odiosamente. 
O SH. l\IlGÍJEr- ilE CAfiVAUii.1. _, 'A imprensa tem pu·blicadu 

lodas ns erne'!ldns ;)IJr:esentadas ao pro,jecto. · 
O 811. SoARES oos SM~tros - Perdão; essas emendas :vie-

i'am no, «Dia.rio Ot'ficial>~. . . 
· O SR. M[GUEL DE CA!WAUHo. - Si o .... que se COBsiderou 

n~ate1•ia de sigillo i'ot o pro,ieclo apresentado pelo Senado 
com. seu substitutivo, ·Si isso foi julgado. objecto de discussão 
secreta, . eu pouso il\1e nadu mais do que alli se tem tratado 
deve Vir a publico, sinão O l'eSu!tadO 'f'inu! dn de!ibe•l'\O.ÇÍÍO do 
S'enado. · ' 

O SFI.. M~"oEs J>E At.MEIDA 
deliberou.: 

• 

'Foi isso o que o Senado 
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u ~n. Miaugt. jjJl CARVALHo - No entreLa~1l.o, não é isso· 
u LjU(;i usLá acontecendo. Teem vindo a publico Loda~ as ~~a
terias que estão sendo discutidas em sessão secreta; f.cm s1do 
p1,hlicnuu o PI'Oj ucl.o, jú embaudei~aclo em arco com us emen
cl::tê quo Lodos os dias lhe teem s1do apr•esenladas, no correr 
do,; tramites de uma sessão scereLa! . · 

·Nestas condições, pergu.nl.o: - qual o effelLo dcsLe sc
gr·c•clo ~ Sómente collocur mal os Senadores quer porventura 
nãlo concordem -com essas emendas, por entender que ellas 
veem '11'fligir n situação e que nenhuma relaoão l.eem com o • 
temor da guerra.,· que se diz irnminente I Esses é . que · fi~am 
mal r;orque não. se tonhcccm sells argumentos e as cons•de
racõcs que ,apresentam no ~enticlo de mostl·ar que o prtOj~cLo 
de defesa do território nacJ•Onai nada tem com a reforma dO 
'corpo ~onsulàr, nada tem com a ·reforma d·o corpo de .Policia.· 

Nós não sabemos em .que condJções· vae ser · fe1ta esta 
reforma. E' por que motivo. não se ha de ~mbem propor. a 
re,forma do Corpo de Bombeiros ? Por que nao se ha de d1s~ 
cutir. neste. projecto a reforma da Assistencia Publica ? · 

o SR. PIRES FERREIRA "'- E da Guarda Civil, afim., de ra
cilltar o meio de vida dos que a ella pertel!-eem.. · · · 

O Sa. MENDÉs DE ALMEIDÁ-De toda a'reforma eco'nomica 
do paiz. · . ·· 

O SR·. iV!IOUEJ. DE CAnvAi:.Ho _;_ E. é de 'que se trata neste 
projecto, tolhendo a ·liberdade da t.ribuna aos Senadores .. 'Es
tamos em uma especie de estado de si~io ere;tdo por nós 
mesmo'S ás nossas palavras. O que dizemos que in~eresse ao 
publico que, neste momento, se mostra cuidadoso pela causa · 
nacional, ·não vem á publicidade. São pàlavras. que morr~ 

I 

aqui dentro desta casa. Ora, V. E~. sabe que o projecto 
apparcce nos lanc;.mdo uma grande responsabilidade .. Não é 
um projecto . que venha da outra Casa, não é um projecto 
p!·ovocado por mensagem do. Executivo; 6 um .. projecto. quti 
purtc do Senado, por elle ;·preparado; por ellc levado· á outra 
Camara, por clle apre.sentado ii. Nncão. Deve ser, por conse~ 
S'Uintc. a expressão pura e respeitavel da nossa·· ponderação, 
do. n'osso patriotismo, daquíllo érue cada. um de nós deve pos- · · · 
su1r neste momento, que é a prudencm. Infelizmente, não 
é isso o que se vê. · · · 

Segundo dizem os jm:naes (eu argumento com o que e!_ 
Ies dizem) as emendas são apresentadas. e encaminhadas ás 

- .Commissões para depois serem votada$ em sessão ~e.N'eta., 
EnLr.e essas '"mondas ha, de valor capital, de maxima impor. 

' tanc1a, _u:na .- a que eleva de duzentos a trese,ntos mil ·con
tos a orrnssão em moeda~papel, dos quaes cincoerita. mil serão 
dados no Banco do' Brasil para operaeões' de redesconto.: · · 
· · ~ois .. e~tn,o, n ~ncão não. tem· o direito ,de saber por que 
se vao emrttlr mms cem mil contos· de ré1s? Que dirá ella. 
d~ nós outros, que somos os nutor&s· dnquillo que entrou em 
discussão em sessão ~ecreta, !IJas que foi trazido .a public,Q 

• 
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ante,s de se resolve!." o sigillo nõs que onCendemos que· eram 
bastantes s6mente duze;ntos míi contos? Ou qUO· não !~ouve 
orilerio da nossa pal."te, estudando as medidas que quer:1a~os 
fossem postas cm jlXecução, já, para defesa ·do terrl!OriO, 
já para defesa oconomica .do paiz, .ou, então, que não somos 
mais do que um canal por. onde passa uma outra vontade 
que não a po Senado porqutJ não ha argum~nto que possa 
justificar que, em uní projecto que .deve ser filho. de refie .. 
xão e . estudo, se, ele'! e; sem causa1 de duzentos para tresen. 
tos mil conlos a emissão de moeaa-papel. 

V. E.x •• ·Sr. Presidenbe, comprchende que, em um as. 
sumpto ·desta ordem, que interessa a toda a Nação, a discus. 
são dev() vir a publico. E' preciso que, desde ·o norte 'até o 
extremo sul, se saiba por que vamos lançar uma emissãl} de 
duzentos mil contos e mais cem mil, na circulação. 

. A· emissão de tresen'tos mil- contos de réis CD) moeda. 
papel. segundo . tambem se diz-porque tudo quantO· se possa 
em sessão secre{.a vem a publico. . . · . ' · 

· O SR. MENDEs DE ALMEIDA ..:.. Não apoiado. . 
' . .,. 

'o .SR: MIGUEL DE CARVALHo - ••• é uma emissão desne. 
· cessaria:. . . · . · 

I· . ~ 

O.SR. MENDES DE ALMEIDA - Pe~o a palavra • 
-· 

. ~ O sn. MIGuEL: DE CARvALHo -. • • salvo· as restricções 
quanto ·ao que diz Nspeito á defesa do territorio· nacional e: 
aos documentos reservados . dos Mínisteríos da Guerra e da 
Marinha. · · · · 

O SR. SoARES .nos SANTOS -Foi para 'isso m~mo que. se 
pediu a S(lssão secreta. ___ ·. 

' ' . . 
O SR. , MIGUEL DE CARVALHo - Foi por isso que, CfJando 

desta . tribuna propuz que a . sessão . fosse' publica1 tambem 
disse qué cada um dos Srs. Senador~s teria crite.r1o bastn:ntc 
para não ·exigir que documentos reservados fossem, aqui aPI"i'~ 
sentados e, si porventura no calor da discussão alguem hOu. 
vesse que: fa!Jar e pedisse a palavra para tal fim, todos nós 
negaríamos semelhante concessão·- aliás não era esse· um . 
caso·de espantar. ··. . · . , . 

Continuando sobre o caso das emissões, · eu ~ dl:z.ia .. que 
· Lal'l'!bem corre pe,la praca a: desnecessidnde de semelhante . 
errussi'i01 desde que o paiz se acha em condições -fimmceíras 
muito llsongeiras. ' · · 
·'. ·o SR, VICTORINo MoNTEIRo.- I:Iajà vista·· d relatorio do 
Sr. Ministro da Fazenda, que accusa setenta e dous mil' con
tos de «défieit.n. E' muito lisongeiro. ' • 

' 0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Eu responderei a V. Ex:. 
com q que tenho ouvido; não tenho .a competeneia ·nem·· a 
capacidade de v. , Ex. para «fazer musica» com conhecim!On. 
tos proprios.; eu sd faço musica de ouvido. .. · .... -' . ,, ,_ . . . . 
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0 Sn. VIC'l'ORI~ MONTEIRO :...:, V~. E:x:. estú. Pl'Ovoc·ando 
8logios; pois eu elogi0 para lhe fazer a vontade. . • · 

O Sn. M!GUEr. J)Jl CARl'ALHo - Mtrito obrigado, jtí "êStOLL 
acost.um:~do ás bondades de V. Ex. · , 

Mas o que se diz, Sr. Presidr.,ntc, é ,que a nossa situal)fLo 
é a!llradabilissima; que temos na Europtt recursos bastante~ 
em ouro para attender a todas as nossas necessidades, e que; 
aqui no paiz, ta'mbem os temos. 

:'iilu vou levantar agora' ·tt q,ue::~lão de indagar, como fiz 
o armo passado po1· occasi'ãb de :t'al!tu• :s,obre os· orçamentos. 
'que fim tivol'am ou se realmente existiram seis ou. sete ·mi
lhões .em libl'n.'l esterlinas no'. Bunr.o dO Brasil ii que pórton
lliam 'ao Govcmo. Isto ;í historia antiga, ;iámais respondida o 
;Jom cu,ia $ilua~:fío I!U rue confOrmei. Vivemos· na situação · 
uO SileneiO, >illl Ri lUUÇÜO em q!UB .se prOCUl'lt aS sessões S.ecrs-. 
tas. para Ilão sr.l tl'atal' J;~sses tlSSumptos de .. publico. 1\la.;, 
dizia. ttlélll rl~ta 'llllenitud'e d;! ouro na Europa. além dessa 
im~ortancia a que me rei'cl'i, no Buu1c0 do ,:Brasil, segundo 
ful . informaL! o, tcínos iodos os t!üpositos existentes lia Caixa 

·do G01nvprsão; temos, · . .iJOL' uxemplo, t:crca d:e setenta mil con~ 
LOs em olll'o. Pois quem dispõe no paiz de setenta mil conto3 
em ouro nn CaixrL ·de Convcl'São _.:. pois q1ue as notas cor
rcsponàcnt.:s eatfío tom mãos dõ Goveun.o - ,pergunto cu: por. ·· 
que lançar mão t.la. emissão de papel nioeda? Pois não se1·ia 
muito 'mais rasuavul .qufi .sobre íJSScs · dopositos em ouro se 
fiwssu uma combinavão .que attend'esse íts noéessidades do 
commertliO e, da industi·ia, fazendo-se a emis.são omoot·a duas 
ou trcs v,ezes .sobre esse cupital que pxist.e, ~11uu il nosso? Qui) 
pretenuornos fazer· desse dinheiro ehl ouro;! · · 

Om. comprehenuo V. Ex. que t.i desagradnvel para quem 
tem a hOnra. de sent.at·-se.numa das éndeiras ·desta Casa, vir 
aqui tratar de tts.;;umpto~ publicas, unica fJ <lxclusivamentu 
por informações colhidas na .Bolsa.' . 

Pwt·ece que isto. que' deve · enchet· de sal.isi'ução o Paiz. 
porque mo~t.ra· a competcncia e a dr.dicaçã.o dos lwmous q,ue 
0 ·dirigem, que isto deve. ser sabido '!)ara crue-. ellcis l'eoob:lm 
as :provas de. gratidão e de applaus0. de seus concidadãOs. · 

Se lm esse ouro, porque fazer essa emissão, quando esse 
our.o só •por si é sufficicnto ,para nos dar 200 mil cootos, ou 
mesmo 300 .mil? 

. . ' ·(., 
O, Sn. Lor>Es Go.~;;ALY!ls-:\lns, esse om·ó não corresp·oude 

ílo last.ro para· as noias da Caixa de Conversão?· 
O Slt. MEl!>DES 01' .o\r~:-mmA ·.- Mas e'stá nus mão~ dO· Go-

verno. disse S. Ex. · · · 
. O S~. ~IJO~J,I,<tug CAri\'ALHo - l~u ·disse; 11ão sei se é ver

dade o ti ;nã,o. FÚi diSSo informado na Bolsa. Agora,. se rel}l-
mente essas notas estão ·cm p,ode·r do Governo. naturalmente 
não rmtraram por doaç.ão. ... · · 

O Sn.- LoPES GCI~ÇALVES - .Más quem pÓ<le nffi~nat· issof? 

' o 

·~ 
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o Sn. i\I!I;Ull[. 'llll c,\1\\'M,HU-Ell po~~u a.fJ'il'llltll' n y. Ex .. 
quo ü unt enpitnlisl.n, que o dinheiro nü{l St! dú assim em 
doa~ões. 

O Sn. LuJ>/l,; Go.~(.:Af,VES ...:... ~ias o~ baneo~ l.eem mais d('.S· 
sas notas tio que o p~·opt•io Governo. 

O Sll. GoNzAGA iJAYl\IB - O l\liuistro da Fazemla ini'ornwu 
que lcrn todos os bilhetes ouro depositados nu. caixa . 

. O Su. l\lroum, DE CAilVAI,Ho - Ora, como es~es lJilheLes 
1ui11 eril.rat·am gTaluiLamente para o 'l'hesout·o, eu pergm~to: 
de onde sahiu· n dinheit·o eom que ellcs forain adquiridos'! 
IJahi. .' f;alve?., esse «defieiL» de 70 mil contos. a que se rei'e
·J'iu o nobt•e St•mtdor pelo Rio Gt·<mde dO Sul. 'l'c.nclu sido· sa.:. 
f.isfael.ot·i:uite.nlt!' clotndos todos os orcamenf.o~. e dovencto:.nos 
I'eger no anlno l'utm·0 cletll.ro da,; nws·mas linha~. não se cóm. 
prcltcnde que possa ser desde .itl denunciado um «dcJ'iciL» do 
70 mil conlos. . · 

V'. :Ex. c os meus illuslt'es cOllegas tnu dc::;culpem tro.
lat.· desse assump,lo aqui na hum do expediente. E' um as
sumi•t.o que eom n'mis propriedade devia ser . discutido ;po1~ 
occasiãu ele ~'J tl'atar drssus emendas. Achamo-110S porém. nu. 
~ituuç·ã·o de não podc•t' Lt·aznr ·p·ara o ·publico aq:ui1lo de que 

. tratamos na sessãn ~ecrel.a. EutretanLo. sii.O emprestados aos 
. ·~:5rs. Senadores -'- e fallo com isenção de animo, porque a 

mhu, Lalw;r. por ser uma figura muito apagada (·não apoia-. 
dos), nenhum ,jornal me empl1)SLou cousa alguma - são em
!}l'estados phrascs. cunceit·os, upreciaçõ~s individuues que nã,o 
cmitliram.. . ·• · , '. . , ~ 

O Sn .. l\lÉNnEs m; Au.mmA - E' para Vúr que não cotli.Ie• 
cem bem o que se passou cm scs~ão ::;ccrcta. · 
. O Sn. l\liGUJlL 01; CAHVALHo - Dirá V. Ex. quc nã.o estão 
curtos; ,mas, V. Ex. subo que lm ftic.los Lrazidos a publico 
que são verdadeiros. 

O SII; l\lFJ~DEs DE AJ,MEIDA - Eu não posso dizer. pot·quo 
se.t'itt relutar· o· qwJ Sl'J passou cm sessão sect•eta. 

O SR. i\liGUEL JJJl CAt\\'Af,uo - Nem •JU tã0 pouco, V. Ex.·. 
subo. !\las, desde <r.v.e não indico quaes são o~ 'factos, ll.Ü<> te
nllo québr:idO o siuillo. Chegámos, porém, a um po.nto - t~ 
V. Ex.,· Sr. Presi.denle, mo sJosculpe de assim me exprimi~ 
som <Jnorer faltm:· no t'C&[)eito• devido ao. Senado - eri1 que 
nos encontramos Mmtt situação ·ridícula. Collocam-nos na. 
siLuat;ão dos uügures romanos, de, na intimidade, dizorem as 
cousas como ollas realmente são. c, para .0 publico: figura-
rem outras muito dive-rsas. . 

Sr. Pl'csidente, · essas eonsideraçõcs com quu oc.cupei a 
af.LNlção do V. Ex. e da Casa t:orum movidas pelas palavras 
do illusl.rc Senador pelo Piauby, e eu concluo - por não 
querer r.oubar mais tomJlO a<~ Senado - petoguntando se a 
mim tambcm é liciló vir l!'uzer a0 publico quanto cu tive11 

/ 

l:i. - Vol. lll :S 
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/ 
dito no. sessão secreta. Se não é licito a- mirl1, pergul!l.to: por-
que é licito ao Senador pelo Piauhy? . 

. O SR. PIREs FERREIRA - Prefiro dizer, a ser calumniado. 
O Sn. MIGUEL DE CARVALHO - O reéeio da calumnia em 

mim tem menos valor ·do que o interesse pela causa pu
blica. (Apoiados.) Eu tambem virei á tribuna declarar quaes 
.são as medidas apresentadas em sessão secreta (e que são 
conhecidas do publico,. porque os jornaes as transcrevem:)~ 
que não ·podem merecer a approvacão do Senado. . · · 

Seria, então, aqui que eu as - -discutiria, porque, ao 
menos, a Nação, conhecendo o modo· de manifestar-me, a 
fórma de apreciar essas sangrias que são. lançadas no nosso 
proprio organismo financeiro, possa dizer se assistem a mim 
razõe·s ou· si e lias estão com a maioria do Senado, si _por-
ventura adoptadas. , 1 

E' possível, Sr. PreSidente, que na outra ·camara, para 
onde vae este projecto, nem elle vingue como daqui vae 
sair, pois não tEm alicerces seguros para a edificação que se 
fez, . nem talvez as sessões sejam secretas. 
· Não é possível que- dentro de· um ·regímen de opinião, 

em um · momento como este, as medidas -que· entendem com 
a vida eêonomica e financeira do paiz não sejam tratada& da 
tribuna da Camara e do Senado com toda a. publicidade para 
que a Nação as conheça e ve~o. os motivos por que lhe são 
exigidos novos sacrificios. Esta é a liccão que· nós encontra
mos, neste momento tenivel para -'O mundo, em toda a parte 
da·. Europa. · · - · , · -

VV. ~xs. conheocem 0s hellos discursos . de Iord George, 
om QUe elle mostro~ á nncão ingleza a situacão real, eco
:ilomica e financeira do J.}aiz. Foi além-: ainda discutiu a 
sitúnção militar. VV. EExs. conhecem ll que hOuve na Ame
rica do Norte e ·qual foi a attitude Cle Woodrow Wilson. · 
Ainda hoje li que em Portugal todas essas questões vão 'sm· 
tr·atadas em publico, abolindo-se as sessões secretas. 

Eu só tiro uma conclusão, e essa· me confrange ·o co
racão. E' que, quando esse'S homens se· dirigem á . N!U.)ão. 
teem deante de si compatricios movidos pelo mesmo amor dn. 
patr}a, cheios de coragem, que se nll0 entibiam deante das . 
diffHmldades. · · ' 

· O SR. MENDES DE .AL.'\!ErDA - E · das responsabilidades. 
0 SR. MIGUEL DE CARVALHO :_ Cada um, conhecedor do 

que é precisô gastar, do que é pre'ciso poupar, do que é pre
ciso · fazer em bem da grande causa nacional, tem coragem 
bastante para proceder de accôrdo com os bons conselhos. 
· Entristeço-me porque parece-me que o segredo que se. 
·guarda em questões desta ordem como •Q'Ue denuncia nos 
estrangeiros que somos umn naclio de fracos, uma nação drv 
tímidos, que não temos n coragem de compartilhar com 
aquelleS que dirigem OS SeUS destinOS nas grandes I provi-
dencias que houverem de s~or tomadas. \ · 

-~·-' 
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0 Sn. VICTOR!Nil MoNrrEJRo - V. Ex: .. está provando o 
contrario. 

"{ , 
0 · Sn. MIGUEL DE CARVAT.HO -,.- Eu não esÚlU discutindo 

:~.qui, de publico, 0 · quC\ se tem discutido cm sessão secreta. 
_Estou bordando, e·ní torno do que dizem·. tildos' os jornaes, 
oommentarios áquillo que·, como cidadão e como membro 
desta Casa, posso ·aprecia L' •. 

O Sn. VTCTJIUNO MciN•i•mno·. - EstoÜ de ·trccôrdo com 
·V. Ex. Penso que as· sessões deviam ser publicas .. 

O SR. MIGUBL DE CAnVALHO'-., Si -uma voz nestas condi
oões nenhum val9r tem, V. Ex. compzehende que no dia 
em'- que as 'sessões ·secrela.s desapparecerem e s~· tornarem 
publicas quaesqúer debates, nós Leremos em torno dq. nós, 
que somos ()S iniciadore3 dE'ssa idéa, teremos ·a opiniã.,. pu
·blica a,iudando-nos, criticando-nos, dando . todos os elementos 
precisos para que, ·da· Casa do Senado, em assumpto desta 
magnitude,- saia uma obra digna dos nossos antepassados, 
daquelles qne, aqui dentro, sempre se• esfilrcaram pela .defesa 
da Patria, e tambem digna ele nós que temos amor á Repu
blica e inteira cledicacão ao Brasil.. \Muito bem; muito·· bem.) 

O Sr. Presidente.- Em resposta .á pergunta do honrado 
Senador pelo Estado do Rio de Jan€'iro, que acabou de fallar, 
a Mesa sente-se no dever de declarar a S. Ex. que não tem 
maios de coagir os Srs. Senadores a nã0 fazerem, fóra desta 
Casa, declarações ·e revelações sobre aquillo que · se tenha 
.pnssado em sessão secreta. Dentro, 'P,orém, .do recinto do 
Senado, em· obedienliia ao Regimento, p. Mesa não .permit
t.irá 'discussão absdlutamente nen-huma .sobre 'aqu~llo ;qtie 
11 essas sessõ·E's se tmha passado. · · 

O· Sr. M.endes ·de Almeida ~ Sr, Presidente; ainda ·'Jma 
vez me compete dize·r, respondendo á ligeira allusão 
i'ella pelo nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, que, 
C!UUndo os signataricl.s do requerimento pediram ·sessão secreta, 
o fizeram · especialmente no intuito .de que não fossem dis- · 
cutidos ·em publico, apreciados e publicado.s os documentà.s 
de •carac.ter reservado , 3moli1dos á, Commissão de Marinha e 
Guerra pelo Go:verno Federàl. . . . . · 
. · Desses assumptoo, sabe o Seno do, foram apenas publi- . 

C\! das pelo. «Diarki Official»· as .'deliberações já votadas. em 
segunda discu~são, sendo que a terceira discussão foi sus- · 
pensa, afi·n:L_ de,. sobre as emendas; a Gommi~sãü de Finanças 
dar parecer·. ;. .· · . -

Essas emendas ·não são. de caracter de · defesa militar, 
mas. de :.riM esa e.conomica. O requerimento a- que alludo .se 
limitava áquillo que' era· confidencLa! e reservado. Não fize
mos questão que passasse ou . deixasse. de passar;· Qu,eriamos, 
apenas, que o SeJ;Lado re~olvese o caso.·. ' 

• 
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Dcv~ dizer agom que nilo ha motivo pan1 ac<msar a im
Jll'cn~a por teJ• publicado rl que entendeu de:ver-fazer .•• •, 

O Sn. l\llúUEr, pg CAn\',\LHO - Não accusei; estou· atú 
agradecendo, poi·quc ella facilitou-me Qs me-ios de poder fal!ar. 

' i! • ' 

O S1t. i\lgNogs DB AL1-UliDA- ... bem ou mal informada, 
desde que teve a ventura do pos~uir essas i~fo,rmaçõcs de 
quem talvez não as devesse dar. Os ,iornaes cumprem com 
o seu dcvur, _procurando, quanto lhos é passivei, obter noti
l;ias para transmiUir ao publico, avido de conhecei-as. Feliz
mente, lliJSte paiz, por ora, não -estamos (,iit estivemos em 
a'lgum tempo) cm c&!. ado de si til•, nem temos, ;:o mo elemento 
constitucional ou cL~mo habilo in\·etcrado, viver sob -r·egi
mcn de censura. Os jornaes, graças a Deus, teem a liberdade 
p,_,:;sivel e cQOlpativel com a ConsLiLuioão, mas assevero que, 
nem lj)or ~er seet·eLa a sessã.o, os mémbros do Senado terão 
(JUalCJU0l' . uimin,ui(ião no seu caracter e no seu p0;triotism0 
quando, no interesse da cauStt publica, entendam que, alêm 
uos seus concidadüus, ha outras pessoas tis quaes nã0 con-. 

, vém co.mmuniear os assumptos que so prendem á de~esa. do 
Brasil.· (Muito úern; mttito úr.:m.) 

O Sr. Francisco Sá ( •) - Sr. Pl'C~idcnte, o serviço .PU· 
blillo me afastara deste recinto na primeira parte dos tra
balhó~ de hoje. Nfio ·livc, .portanto,. o prazer de ouvir, como 
sempl'<• ouço no palavras do nobre Senador nelo Estado do. 
nio c<e Jancit•o. . . ' . ' . 

O Sn. l\!Ium;r, DE CAHVALlW ""'" Agradecido a V. Ex. 
IJ Sn. FHANcrsco .S.\ - ... inspiradas sempre no são p·a~ 

l.l'iotismo c dictndas ·pelo mais soguro critcrio. De algumas 
pbrases Qlle pude ouvir de S. Ex. c de informações que sobre 

' o seu dis~urso rec:cbi de outra origem, parece-me que fni 
1'eita unm intcrpellação ti Commissão de F!naiJr.:.as soQ.r.e at· 
gum<ls emendas por clla apresentadas, referentes ao projecto 

__ de def'es.a n:wional. · 
... . . ' ' 

O sn. 1\!JGrn:r. DE CARVALHo - Não, senhor; absolutamente. 
O Sn. FnANt!lsco S . .\ -· Disseram-me que V. E:;:. se l'..J

feL·ira ás ~wnâas· sobre a .r·eorg~nização do corpo consula:•,, . 
O Sn. Mioum. DE CAnvAr.rro -- O ·S·r. Senudor pelo Piauby 

declarou que, daqui em dcante, tudo .. quanto disser em ses.: 
são secreta. dará (t publicidade. Por··esse motivo, julguei-mo 
no diruil.u de fuzct~ a esse rllspoito algumas considerações. 

. O SR. I<nANCISco S,\ -· O propi·io ap:irte li>' honra.dp Se
nador· most.ru. o constrangioJenL() que encontraria paru. rer:>p'ou
dm· a qualquer intcrpollação qtio, · porven~nra, p_Ol' S •. Ex .. 

' . ,\ 

( •) Este discurso nüo foj revisto pelo orador • 
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fossrJ Jeitn :'t Commi~~ão d•~ Finnn~:n~. Não Lendo o prar.ct• tlt: 
ouv'ír o dist~w·sn llc S. Ex., esporo a sun publicação, para, 
si houvcT' ncces~i~ladn, P. pOij dcJ'•)rnneia ao homado Scna,cloJ·, 
dtil'-lhr n J'r•srosla qur. .Jtil:;rru.· ennvrnir..nle. 

O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidcnle, JlP!:O u pnJnvr11. 

O Sr. Presidente - Tem a pnlayra o honrado Senador. 
' "' 

O Sr. Pires Ferreira _;_ Pec.o n . V. Ex .. consulte o Se-
ando sobre r. i concede urgencin. para que seja immediata
mente discutidn e votada a redacc.ão final dos projectos n. 46, 
de 1!l11, c n. 'i, ele 1!i1!6. . . ,.. ~ 

Consultado, o Srmado conrmdo n urgencin requerida. 
Entra cm discussão unica e é, sem debate, _approvadn, a 

rr.daccão final do pro,iecto do Senado n. '46, de 19H, conce· 
der,tdo vantagens n regalias de officiaes reformados aos que 
fizeram a campnr:•lut ·do Pnrnguny e posteriormente se demit· 
t.il'am do serviço. . 

' . ' 
Entra em discussão 1mir:\ n é, sem debate, aJJprovndn a 

rednccão final do J)l'O,iocto do Senado n. ·7, de 1916, que me· 
!hora a J•flt'orma do .2~ ~nrgcr,•to. Arsenio Delenrpio Velloso dn 
Silveira,. ~em direito· a rr.~Lituir,ões. 

O sr'. ·Presidente ~ ·Os pt~.icclo;; vão ;;e r remettidos tí 
Cnmnra dos Deputado~. 

ORDEM DO DIA 

Votação: em discussão '!.mica, do requerimento da Com· 
missão Rcvisot•a dos quadros dos 1'unccionarios publicos pn· 
rtindo diversa~ informações no Goverr.,oo. 

Approvndo. 
Vof.aciío, . em 3' rliscussão, dn. proposição da Gamara dos 

Deputados n. '18, de 1!li7, ·~que nutot•iza o Presidente da Re
P1lblica a conceder um anvo de licença, com o ordenado, para 
tratamento da snude, a Armando Pereira Nunes, am;ilinr da 
ll~hliothcca Nacional. 

· Approvadn; vne set• subrnctl.idn Ct sali•cciio. 

, O Sr: Presidente - Nndri rnni!'l hnvcmdo a üatnr, "vou· lo~ 
.vantnr a sessão. l · 

nr.'sisno pura ordem rln clin dn. Reguint.o: 
•' 

2" discussão do ·projccLo do SC'n'ndo n. ;,r., 'de l.DW, que 
rnnndu organizar, de .nccôrdo corn o. mot. 2" do, lei n. 3. 1 iS, de 

'' 
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30 de outubro de i9i6, o quadro~ F. qué ficará constituído 
dos officiaes amnistiados attingidos pela mesma lei (emenda 
destacada da proposição da Gamara n. 63, dJe 19l6). 

• I , 
Levanta-se a sessã9 ás '2 haros e 20 minutos. 

;a• ítESS:i.O, EM 10 DE JULJIO DE :19:17 . ' 
PRES!JJEI\'C!A DO SR. URDANO SAX'J'OS, J>RESJO!lN'rE 

A' :1 hOl'a. dn. tal'Je abre-se a sessão, a que · concorl'em os Srs •. 
Pcrlro Borges, Metello, llflrcilio· Luz, Pereim Lobo. Lopes Gonçnlvos, 
Mendes de Al,meida, José Euzebio, Abdius Nevos, llibeil~ Gonçalves, 
Francisco Sá, Jof•o .Lyru, Epit<•cio Pe;;soa., El'ico CO(Ilho; Pn.ulo de 
Frontin, AdGlpho Gordo,· Alfi'o.do Ellis, Eugenio .Jardim, José illuL'· 
tinho, Alencar Guimarães, füvadavin Corr_êu. <1 Smu·os dos Santos (2:1). · 

Deixam de comparecer com causa ,iusl.iticnda os Srs. A.. Aze M 

rodo, Rego Monteiro, Silverio Nery, lndio do Bra.zil, Art.hnr Lemos• 
Costa Rodrigues, Pires l~orreira., Tbomaz Accioly, Antonio do Souza., 
Eloy de Souza, Cunha.· Pedrosa, W alfr·edo Le;LI; Hos11· e Silva, Hibeiro 
do Brito, Dan tas BaL·reto, Araujo Góes, Rayrmwdo da !\li r anda, Go~ 
mes Hibeiro, Siqueira de Menezes,·· Guilherme Campos, Huy Barboz11, · 

'Luiz Vianna, Joiío Luiz Alves, ,\ligufll de Ca)'va.lho, Lourenço Bapt,ist;t, 
lrineu J\Iachado, Alciudo Guanabara, Fmnui;;co Sa!les, Bueno ele 
Paiva, Bernardo Monteiro, Ho.-Jrigucs Alves, GOf!ZILga Jayme, Lflopoldo 
de Bulbues, Xavier <la Silva,. Generoso .llarques, l'iLlal Hamos c Vi-
ctorino ~Ionteh·o (37). · 

E' lida, posta cm discussiío e, sem debato, approvada a act.;\ rl 
se. ss1i.o antorior. / 

, O Sr. :1. • Secretario dá conta do seguinte 

·EXPEDIENTE 
Telegrammas : 
Dv Sr. Felippe Schmidt, Governador do Estado .de SanLa 

Cathurina, accusando a communicucão da Mesa do Senado· do 
haver o Sr. Dr•. 1Abdon· BapUsla rmJUudado ao mandnt.o d'o 
Senador por aquelle Eslad0 e participando ter designado o:! 
dia 2G de agosto futuro paro. as. eleições federaes para · pre
enchimento da vnga aberta. - Inteirado. · 

Do Sr. Arthur Proel, Ministró da · Grã-Breto.nha, ·agrade
cendo ao Senodo e av S~ndor l\fl()ndes de Almeida o voto de 
f€Hcitnoões ao ehefe elas forcas. nnvaes inglezas que ooopo
ràram · com aquellas ·que tomaram: parte nns homenagens 
prestadas aos Estndvs U1,1idos .da Norte Americn. no din- do 
anniversnrio dn sua independenciu. -- Infuirado, 

' 

( 

• 



SESSÃO E:II !l ll" ;rur.Ho DE '1917 7:! 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes 

,. 
PARECERES 

·j. 

N. 99 - :19:17 

A' Commissão de Constituição e Diplomacia foi presente 
o vet.o do Prefeito âo Districto Federal á resQiucão do Con
selho Municipal n. :10, de 1912, que tornou extensivas á pro
fessora jubilada D. Joaquina Rosa· Pereira de Assumpcão as 
disposições do decreto n. :1 .. :170, de 16 d.e janeiro de 1908, 
para 0 fim de lhe ser .concedida n gratificação addicional de 
metade dos vencimentos. · 

Em requerimento approvado E'm 1.6 de dezembro de 19:12, 
a Commissão. p~diu que fossem requisitadas cópias dos do
cumentos que instruíram a petição dessa professora e dos 
prarecleres das commissões do Conselho il\funic.ipal ·Ouvi'das 
sobre o assumpto. . · 

. Taes cópias .não vieram á Commissão, que, <Cm 19 de 
maio reiterou o p~dido feito, sem conseguir obter os papeis 
pedidos. 

· N§.o ba como combater as razões do veto. A lei cu,ias 
vantagens se pedem foi ha muito revogada; os vetos re
.ieitados identicos não podem firrria·r precedentes e a. ser· re:.. 
jeitado. o actual veto virá a referida professora a receber d€'sde 
v. sua jubilaç!io il augmento lbdevido e illegal de vantagens. 

Assim, a Commissão aconselha a approvaoão d0 veto. ·. 
. Sala das Commissões do Senado,' 9 de• julho de 1917. -

· · J!'. M'end-es de Almeida, P. e Relator. - Alencar .Guimarães .. 
- J~sé Eusebio. · · 

RAZI5ES DO VETO 
I 

Srs. Stmadores - A prófessora D. Joaquina Rosa Pe·
reira de Assump~íl.o foi jubilada . sob o regímen do decreto· 
n. 844, de :19 de dezembro de 1901, que no art: 19 dispunha: 
cUma gratiflc:tl)íl.il addicional .de 10 '1. sobr-e os ~eus ven- · 
cimE'!lf.os será dada ao professor que nos cinco ultimas annils 
não tiver sido passivei de nenhuma pena e houv-er apresen
tadil alumnos approvados a exanre final de sua e.scola, em 
numero não inferiilr a 3' •;, da frequencia média que tevt:~ 
durante todo este p·eriodo:.. . · · 

Como a lei revilgada n. 38, .. de 9 de maio de 1893, no 
art. 20 estabelecia uma gratiflcncão nddicionnl t.iio só em 
~af.tencão au tempo · d~ servioo:~~, sem n preenchimento das 
oondicões exigidas no citado decretn n. 8411, art. :19, a nova 
r€.'soluc1iQ do· Conselho manda .conce.·der áquella professora as · 
vantagens de uma lei desde muitn ·revogada, e que, por sim
ples favor, o decreto n. 1.770. de I3 de ,ian'eiro de 1908, 
tnmbem .i â eóncedera a um outro professor, e . annu lladns · (118 
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,grntiflcnçüt~s concedidas nns l.er·mos do decreto n. RH, vi
r.rent.r no [t•mpo da· .iubilaciio da prMcssoJ;:l . a!1udida. 

Acontece; para gr·:wnmc dos cnJ'rcs munrc1pncs, que, pela 
aclual l'esolucão do Conselho, virtí a mencionada professora 

·a reccb{'r desde' a sua .iubilnriio «O augmcnto,, indevido o 
illrgal, de vantagens. " .. 

Nesta conformidade, c nos precisos termos do art. 2~. 
2"' nlinea, da Consolidal)ão das leis federaes sobrE' a orga
iJ'lizaoão municipal do Districto Federá!, opponho o .presente 
veto, sobre o flUa! decidirá o Senado Federal com ·o costu-

. mado saber. 
·nistriQto Federal, 9 de deozembro de 1912. .,.... General 

Bento :Ribeiro Carneiro Monteiro. 

RESOI;TJC:,\0 no CONSELHO li!UNICIPAI, 1\ QUE SE REF'ER!ll\[ O «'l'llTOu · 
N. 10; Oll 1912, E O PARECER SUPRA 

O Conscllto .llfunicit)al resolve: 
Art. L" Ficam r.x:tl:msivas :í 11rofcssora ;jubilada D. ,Jon

.quina · Rosa Pereira de Assumpção, as disposições do decreto 
n. L 170, de 1!\ de janeiro de 1908, p'ara. o fim de lhe ser 
concndidn a. grütificacão addicional da metade dos respectivos 
vencimentos. noR termos elo arl •.. 20. do decreto r.t. 38 , de 
!1 drJ mnio de 18!13, desdr; a data em que completou 25 annos 
rte magist.r.rio, nnnullnda a que obtevn pelo ultimo f!Ui,<;Juenr,•io 
de cxcr·cieio. · · · 

Art. :2.'' Re\·og·am·se as .disposições· em contrario. 
'. , I . 

Dislricto Federal, 3 ·de dezrmbro de 1912. - G. Osot•io 
de Almeida, Presidente. - A. T .• 1\!alcber de Bacollar, ·1" Se

. crctnrio. - Salvador F. Fontes, 2• Secretario. 

N. 100- i917 

O · Prflfeito ·do Districto Federal vet.o,.t . a. resolução do 
Conselho Municipal de 16 do setembro de 1912, que autorizou 
o Prefeito a mnvdnt• paga r• :í. economa-addida ao' Iostitu~o 
Profissional Feminir.'o, Maria da Gloria Barreto, a gratifica· . 
ção JlOl' sm.•vico nocturno prestado como · inspectora de · 
alumnas do mnsmo wsl,ituto, baseado o «vélo» em que a dis- · 
IJosioão Joga! tinha por fim remunerar os. serviços cxtraox·· 
dinnrios CJUe o' funccional'io prestasse á noite e r,,iio os que 
executasse em razão do proprio emprego. 

· "l>ra, l\Inria da GloJ•ia Barreto cXf)l'Cia ao tempo o cargo 
de inspectora· do nlnmnas do Instilulo PJ•ofissiol\tal Feminino, 
servindo de dia r. de noif.~ no insLitut,o, or·,tdc llra obrigada po1· 

·lei· a residir o onde tmnbom tinha alimentação c, por tnr,tlo, 
Oo Rervicos nocturnos oram decorrcnfes da prcrgria funccüo. 

A resolucão mur,,icipal auloriw tambem· o Executivo a 
qbrir crcditos r.ICcessarios pnrn occorrer no Ptl!l'nmento da des. 
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peza. que nfio fni solicilndn pelo Prrf1~ilo infl'ingindo assim o 
nr-L. 28 da r.nnsolida~.ão dn~ Leis FN!r.Pac~ sobLle orgnEiiznção 
municipal do :OisLI'ieto. ;t<'Nl,,rnl, qnc confm·c ao Pr•efcito a 
inir:iativn dns drs;pczas. . · 

, Nestes trrmos. a r.ommis~iLO elo r.on;;Liluir,1ín 0 Dlr1lomn· 
cia é de par('ccr que o «v{•tou entro cm distllrssnn n sr.in ar• 
provado. 

Sala das Commiss(íe;; ·do Snnado, !) de ,iulhn de Hll7. -
F'. Jllendeg de Alwrirla, Presidente e nclntor. - Alci!ulo Gua~ 
nabtrra. - .Tosrf Ensebio, · · 

RAZÕES DO «Vl\TO» 
. ,, . 

Ao Senado Federal - Sr. Senadores - A inclusn reso
Jucão do Conselho Municipal que nutoriza o Prefeito a man
da!.' pagar á ccommn addidn no Instituto Profissional Femi
nino, Maria dn Gloria Barreto, a gratificaoiio por serviço no
t:turno, prestado como inspectora do mesmo instituto, não 
JJódc merecer o meu nssor-.'timento pelas seguint.cs razões: 

A. alludida rcsolucão tem por bnse o arL 7t do decreto 
n, 98, dé 3 de novembro dr. -18!18, o qual diz: «Os vencimento~> 
d(,l pessoal administrativo Arrfin nA estatuido~ na l.abella 
anr.•cxa sob n. · ·J "• c\ispon(lo o pal·agl"apho unico desse artigo 
que: ·«0 fUl',,ccion:wio que nccumuhlr servico dinrnn noctm
no terá !flill' cAl.!) nma gratificação igual :\. do cnl'go quo 
ocr.upan. · 

A 1 disposicão legal eituda tinha por fim remuF.'crar os 
sm·vicos exf.raordinarios que o ·funccionnrio prestasse li noite e 
não «Os que executasse em r·azão do proprio emprego,. · 

· Os inspectores dr alumr.,os Prnm «Obrigados .a residir no 
nsiabelecimonto, onde l.ambem tinham nliment:acão» o incum
bidos da policia do mesmo, quer de dia, quer do noite. ser,l{)o, 

. portanto; os serviços nocturnos deconentos da proprin funccãn 
do cargo. · 

A pessoa de quem trata n referid·a. rcsoluoão exercia 
nesse tempo ·o lagar de iT:\'lpcctora de alumnos do Tnstit.ut.o 
Profissional F'ominimo. não tendo, como outras em igualdade 
do condioõcs, logrado despacho fnvoravel . ~1arn obtnr aque>lin 

, grnti:l'icaç1io espeeial, pelo~ moLivoR .. acima.· 
Accroscr aindn que a já citada rosoluoão, vo. sou 'final, 

:autoriza o ~xccütivo a nbrh• ·os creditas nccossarios paro oc
Cllrrer o pagamento de dcspr.za, .'Jun não foi por clle solicitada, 
infringindo, por ·isso, o ar L. 28 da Cor,•so\idação das Lois Fe
doJ•:tes sobre a nrganir.ac.fío municipal do Disti•icto Federal, 
flUe cstatue que a iniciativa dn dcspoza compete ao Prefeito. 

Polas .r•azõcs cxposl:ns, opponho o preser.•Le «Véto)) sobro o 
q11nl o Sonnrlo ,Feder•n I rlnciclir:í como, ,julgar mais ucertado. 

· Rio do .Taneiro, 2'l de se lembro do HH2 .. - Genornl 
Bento Ribeiro. · 

• 
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RllSOWÇÃO DO CONSELHÔ MUNICIPAL A QUE i!IE UPERBM O CV!f:l'Ol> 
N. 8, DE 1912, E O PARE~ER SUPRA 

O Conselho Municipa 1 resolve: 
Art. ·1. o Fica o· Prefeito autorizado a · mandàr pagar á • 

nclua I economa adoida ao Instituto Profissional Fõminino, 
o. ·Maria da Gloria Barreto, a gratificação a que tem direito, 
r.l<! ae,,l)rdo c.om o paragrapho unico do art. 7f dos decretos 
n. 112. de 22 de novembro de 1897, e n. 98, de 3 de novembro 
dr:, 1808, pelo serviço nocturno, que prestou, como inspectora 
do mesmo instituto, desde 27 de outubro· de 1898, á promul
!l'rt()ilO do dem•oto legislativo n. 844, de 19 de dezembro de 
1001, abrindo, para esse fim, o nec.essaJ;>io credito~ · 

· Art. 2. o Revogam-se ns disposições em contrario . 
Districto Federal. 16 de setembro de 1912. - G. Osorio 

de Almeida, Pre&idenie. - JOsé Clarimundo Nobre de Mello, .. · 
i • Secretario .. , - A. F. Malcher de Bacellar, 2° Secretario,.. . 

N. iOl - i9l7 

~arecer sobre as emendas ao projecto n. 6, de 1917 

N. 1 . 
An.n. X, .elo art .. 1•: 
Al)t,rf'Sccnte-Re: «e rcorganir.ar o serviço policial do Dis

trieto Federal, dando execução ao disposto no art:. 7", ii. 1; 
da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de' 191. 6,, - Bueno de Pa'i:IJa. 
- L. de Bulh~es. - Frane!'sco Sá. - Erico Coelho, wncido. 
- Alfredo EllM. - Jolio L1fl'a. . · 

N. 2 
Ao n. XI, do art.. :to: 
Ondr~ s~ diz <200 mil contos de rtsis,,. diga-ee: «300 mil 

r·orlf.o~ de róis~. e nccr.escente_se·, «in fine:., destinando-se até 

\ 

50 .mil contos de réis da emissão aptorizada para serem em- . ·· 
· prPs!.l•dOR no Bnnco do BraRil. parn. valorizar· opernções de 
redeséontos. - Bu,eno. de Pai'va;· Vice~Presidente. - .Fran
cisco Sá • ..:. Erico óoelh.O. - JOão T.11Jra.. - Alfredo J!:ll'is. 
L .. de' Bu.lhões, vencido. ., 

N~ ·s 
Ficn ·o Poder F.xecul.ivo autorizado n r8organiznr o. corpo 

. ~r.nsnlnr, ·com o p(lnsamGnto de dnr mnior expansão commer
cial ao pniz. - Bu.eno de Paiva. - L. de· BulhiJes. - Al
fredO Ellis. ~ Francisco Sri. - Erico CoelhO, acceita a emenda 
pnrn J'ormnr prll,jecf.o Nll separo do . 

. . 
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sr.ssi\n P.M I G nr; .rur.)m · rm HH7 

As emendas ns. 1, 2 & 3 foram apresentadas pela Com 
missão. . 

A do n. 2 foi inspimdn prjlo pnnsan1ento de, aproveitando 
a opportunidnde offere'cida pelo alvitre já proposto, de au
l.oriz:w a omissão de papel-moeda, tornar mais extensa e 
efflca~. poln. ampliação della, o amparo á .produc!)ão nacional~ 
favoreceridn-a ainda pelas facilidades que o auxílio concedido 
para L•S redescontes poderá proporcionar ao desenvolvimento· 
•la drculn,llãd do numEraria. Melhor . caberiam, sem duvida, 
Iaos ·r.iT·ovidencias em projecto diverso. Mas, a urgencia dellas, ' 
n.s im;tant.es reclamações trazidas aos poderes publicos pelas 
clas.ses productoras e . commorciass, aconselhavam a solução 
indicàda. ·. · · • 

Quanto :'tR emendas ns. 1 e 3, embora tratem de s~rviços 
cu.io de~envolvimento interessa á defEsa na'cional, cogitam de. 
organizações dr./'hdtivns, no passo que no pro,iecto se trata ae· 
medida~ inaclinveis,. ou trnnsitorias. Por isso, attefidendo a· 
h em fumlndn s oh,i eccões, a Commissão proporá a retira'd:L 
dessas emendas, para ser o respectivo assumpto tratado em 
outra oppórtunidade. · 

N. 4 
A,ccrescontc-se ao nrt. 1•, entre os ns. V e VI:· 
«VI. Dnstinar para a iusl.rucção e preparo da Guarda Na

cional a quántia de mil contos de réis. ·- F'. Mendes de Al-
meida,, · 

O mesmo mo/.ivo qUe houvesse para discriminar a quantia 
rlesLir.ada a um dos serviços nutorizados no pro,iecto, levaria 
:í esp.1rializaç.iío das parcE!las attribuidas a todos os outros. 
Dnhi, poderia resulLnr previsão excessiva de um lado, escassa 
de outro. ~erin isso contrario ao systema do projecto, qual 
o formulou a Gommissão de Marinha e Guerra e o accettou a 
de Finanças, e que consiste em definir as providencias, ·nxar. 
a sommn do credito que ·se .lhes de.stina il confiar ao crlterio 
do Governo, cu,ia acção é Stlfficientemento limitada por essas 
pT·eoaraoõcs, a .iusf.tl npplicn.t:ão e conveniente distribuição :ctos 
recursos concédidos. ' 

.. Evitnr-se-ha o inconveniente nporitad6 e· nLtender-se-ha 
~10 intuito 'dn. emencln, n·cceitnndo o seguinte ~ubstitutivo a 
esta: proposto pelo SJ•. Senador Erico' Coelho: 

«Ao n. 8 do 'urL: 1", depois da palavra «requererem», 
ncel'cscC>ntc-Rr.: «C aos corpos ·ua Guarda Nacional.~ 

N·. 5 • 
Fica oulori?.ndo o BnnM do Brasil a emitt!r paplll-m~edO: 

com garantia& solidas somente para ns operações dt> redesconto. 
- J>tres F'l!7'1'eira. · • 

Não é no pro,j·ectn .de que agot·a so trata que se poderia 
protml'ar resolver ou mesmo discu~ir o problema da faculdade 

-\ 
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emí~SON\ a conceder no Banco do Bt•nsil. outro set·(~ o ensejo 
pal'A esse debate, si osolc np,r~m'P;'' no Congyesso Nacional. . 

O que agora não com·n·m Jura nutortr.nt· na mesm~ le1 
emisSÕI)S do procodeneins diversas, SI)Jl1 çerear a de OT'I;!em 
bancaria rios meLhüdos c precauções a que sempre a submett.e-
x·nm ns poderes publicas. . 

O fim da omendn. seria fncililnr os rcdcseontos :. 1! clle 
<tleançurfo por providencia uútoriznrln em e~mndu dn Com
missão. 

N ·. ü 

Sub-emenda á em~nda sobre consulados: 
«Sem augmento de pessoal (consules) c respeitados os 

direitos do agentes commerciaes e addídou - Pires F'erre'i1•a. 
Prejudicada. 

N .. 7 
. Sub~emcndn : 

A's !:'mondas .da Commissão de. Finanças, que autm·iznm o 
Governo a reorg::mizm· o eorpo consular o o serviço pcuicial 
do Dis•lricl:o Federal, accrcscente-sc, 'in fi.nc: «dando conta nt'l 
Congresso Nacional rlas medidas· que tive!' emprcgndo~r 
Snnrcs dos Santos . 

.Prú,judicnrln. 

Onde convier : 
N. S 

Fica o Governo nntm•iznclo n fazer acquisição de. umn. mn. 
china perfuratriz para sondagem de profundidade até 500m,OO 
e a contractar nos Estados Unidos um especialista para pro
c.ccler à perfura(;ão de um poço .. na zona. petrolífera das pro- · 
ximidades dn. fóz do rio Ilaneira, no Estádo do Piauhy, no 
logar· J1iais c!onvcnientc, podendo paro. isso. abrir os crP:litos 
IJ.Ul' forem nccessarios nt.é n. importancia do' 200:000$000 . 
. - Pi·rcs Ferreira. · · · 

Esta emêqda foi apresentada à Commissão. Reconhecidas 
embora nR \onntap;ens das pesquizns l,embradns, não caberia 
aqui a cntalog·ação de quantas medidàs se refiram á ex!jlora
çito e desenvolvimento das riquezas do puiz. As que .intcres
::;am :í dr.fcsn. economica, ·reclamadas pela· siluncão, cabem nns · 
.fur.uldadr.~ concedidas no Govrrnn pí!lo ,.PrOjecto. · 

'onde convier: 
N. fJ 

«0 Govct>no não cxigit•ú, nos accõrdos que Liver do fn?.CT' 
pnrn o cumprimento do disposto na lcLLra á, n. I, jnro su. 
perior n 3 "i• no nnno, e consignará nos contractos :~ nrohi
l:liçiio de s'erem eid$ídos á lavoura, (t industria pastoril e ôutras 

' 



l.Ess.t.o E::.r lO Úi> aur..uo DE UJ17 7'7 

quaesquer, ,juro~ que se clé~•em u. mai~ d~ G I 12 ao. anu~. in
eluindo-se nessas Luxas os sellos, tJommJssoes c demais ex:Jg:en
cias que tentem 'excedeLa, de,vendo todos os devedores ~aran
tir os empresLimos que tomaL'em, cujos pagamento~ nao de
wrão exiJeder a um prazo de 2-i mezes, além do dJa da ·tel'-
mina(;ão da guerl'a. -. Pi·res F'e1'1'C'il'a.» . . 

Na amplitude dos termos em que se. autor1zam med14as 
para :.unparar a. produccão, fi,cam a~rang1dos todos ao :r,ew~ 
de tornar. effecttvo esse ampar·o: Nua se tral::t sómente de 
nontractos para emprestimos tt propr~etarios ruraes, como pa-
rece ser o pensamento da emenda. . . 

Os aw)l'dos u. que alli se :fa~ re1'e~·encu1 teem n1ator 
lat'b'Ueza, podem ser de espe1lies differcn·tes e nãç. seria pos
sive.l prefixar-lhes condicões, que as eircumstanctas detormT-
llarão. . . . . 

O pensamento do legislador é bem cloro: não póde nuLo-· 
J.•izar eondiçõcs que, cre.ando onus pesados para os producto. 
rcs. uão serinn1 a protecção real que em favor destes se de ... 
crel.a. 

Si se tratasse de estabelecer bases para o credito agri
eola, então soriam opportunas as cautelas previstas nesoa 
emenda e puLras que uma organização definitiva reclamaria.: 
· Sala das Com missões, 9 de julho de 1917 •. - Victorino 

Monteiro. Presidente. - Francisco Sá, Relator. -· Bueno de 
Paiva. - ,João Lyra. - Alfredo· Ellis. - L. de Bulhões. -
l~rico CoeJho. - Alcindo Guanabara.· 

São novamente lidas e postas em discussão. que Sú en. 
cerra sem debate, 'ficando adiada a. votação por falta de nu~ 
mcrQ, as seguintes redacções f.inae.s : 

Do projecto do SenaCio n. :33, de 19'16, que manda cediJr 
ú Prefeitura do Dístricto Federal tlma faixa de teJ:>reno C!ll 
S.· Christovão, para ser transformado em via publica; 

Da emenda do Senado á proposição da Caniara dos Depu·• 
lados n. 21, de 1912, que declara de utilidad~ publica a Aca
demia de Commercio de S~ntos, e .dá óutras pi.>Ovidenrias;_ 

. Da emenda do Senado a proposição da Camara dos Depu
tados n •. 45, de. 1912, que declara. de· utilidade publica a E•• 
llOla Pratica Luiz de Queiroz, de !Piracicaba, no Estado do 
S. Paulo, c dá outras Ill'Ovidencias; · . · 

Da emenda do Senado á prOIJi>SlçíiQ da camara dos Depu
l.ildos n. 46, :de :1.912. que declnra de utllidade publica. o Lyccu 
de .A;s-rononua c Veterinaria, de Pclotas; e. dá outras provi., 
dcncms; · · 1 

O Sr. Francisco Sá (' l - Si'. Presideul.e hoHlem meSll!Ó, 
si li v esse Lido op;po~tlllnidade, eu teria torm~do~ expressa, cm 

nome da l'Cprr.scntuo}ao ecarens·e, a nossa adhesa!o ao :voto de 

. ~ •) Este di~cu1~so nãu i'oj-r·o~isLo ;pela ~ra.dor. 

\ 
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pezar t;ue Jll'Opoz o honÍ·ad0 Senador por S. Paulo peJa morte 
do lllFigone arcebiSP<J D. }osé Joaquim Vieira. 

'<' Niío menos do que . á terra paulista, de que era filho 
rnuilo lllustre, estava elle 'ligado a0 Ceará, com cujos desti
nos ot/ identifi,e.ar::: é i)Or cujo povo se fizera amado. Alli vi
veu ;,:t·ande parl.e de sua v.idà, que consumiu nos arduos e no
lH'e:i lahJl'es do episcopado, e sua caridade activa· e fer\Vorosa, 
que . nii•J teve treguas, se traduzia em iniciativas fecundas 
c"m'' ,,ssa admiravei Casa de Misericor<dia de Campinas, mi
Ia,gTE' dü amor e de esforço, .cu,i a conslruccão iniciou quando 
ape11a,; dispunha para i[SO de alS'u(llas centenas escassas de 
mil l'éis e pôde acabar graças á generosidade dl;l seus conci
dnclão:; ·= :'i. estima que junto a esta ·gosava ossa mesma cari
dad<J in ratigavel ·~ ·~mprehendedora que se per:petuará; na 
dioec~r que· elle dit'igiu. nas fundações creadas para amparo 
dn~ ·~lns:;es desvalidus. · · 

];'oi ~Jastor de um povo experimentado .frequentemente 
pelos r·cvezes da sm'te; dos soffr1mentos delle fez seus p·ro
prios. ,., nunca. o SP.U desvelo se cansou de lhes procurar alli
vio. O seu palacio cn um asylo sempre aberto a· todos os 
rnber·uveis e snl'f·redores; a sua piedade e 0 seu zelo aposto
l!c0 nlllli_o co!ltr1buiram para· a expansão do sentimento r~
lrgwsu, [ao VIVO na. alma cearense, . que nelle encontra uma. 
l'onle ;~1esgotavel de resignação e de fo1~a. Esse mesmo 
CXW!plo exerceu influemcia educadora p~.ra a fo'rmacão do 
úlGrr. ·~earense, que é, pela aua .cultura, pela sua educação, 
justo motivo de ufania. pariU o catholicismo no Brasil. · 

Portanto, Sr. Presidente o nome de D. Joaquim destaca
su. não sóment.e na galeria' dos filhos ilhi:stres de S. Pa\llo,. 
mas tambem occupa Jogar nãb menos dist,incto eRtre os 
grande~ homcms publicos e os maiores vultos do Ceará. 

Esse é o sentimento que eu quizera expr•imir om relação 
ao pr·fmt~ado amigo, associando todo o povo ccarense iís ma
nifc~l ar;ões . ,de pczar que foram propostas o a.cceitas p·elu .. 
Senado. (Mutto bem; muito bem.) .. .. 

OfiDEM DO DIA .., ' . 
OllQ,\I';lZAÇÃO DO QUADRO Q. F•. 

2;, discussão do ·m·ojecto'do ·Senado n. 1!5, 'de 1916, que 
manda. u•ganizar, .çlo ucciirdo com o ar·t. 2• da !~i n: 3 . .17~ •. 
de 3ll de outubro do 191G, ·O quadi·o Q. F .. que f1caru. consll~;· 
tuido ·dn~ otlficiaes 'llmnisf.iados uttingidos pela mesma lei. · :' 
.. Adwda a votação. · · 

O Sr. Presidente' - Nada mais Jravr.ndo a tl'llliu·, vru le· 
vnul.n r' a sessão.. . 

Designo para orjem do dia da seguinte: , 
Votação, em discu&são tinica, da redacção final do pro

jecto do Senado .D.. 33, de i916, que manda ceder á ~refeitura 
. ' '.. . ' 

,. 
/ 
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do Dlstricto Federal uma faixa de terreno em S. Cbri8tovão, 
para ser transformado -em via publica; 

Votação, e.m discussão unica, da redacoão final da emen~ 
dn. ·do Senado á proposição da Camnra dos Deputados n . 21, 
de 1912, que declara de utilidade publica a Academia de 
Commercio de Santos, e dá outras providencia&; 

· Votação! e)ll .discussão unica, da redacção final da emen- · 
da do Senaao á proposicão da Gamara dos Deputados n. ~5, 
de :1912; ·que declara de utilidade publica a Escola' Pratic.a 
Luiz de Queiroz, de Piracicaba, no Estado de S. Paulo. ~~ dá 
outras providencias; · "' · 

Votação; em discussão unica. da redacção final da emen~ 
da do Senado á proposicão' da Gamara dos Deputados n. 46, 
de 191.2, que declar~a de utilidade publica o Lyceu de Agro
nomia e Veterinaria,· de. Pelotns, é dá outra& providencias: 

Yotaçã.o, em 2" discussão, elo projecto· do Senado n. -i~ C:.c 
i9Hl, que manda organiznt·, de nccôrdo com o art. 2" da' let 
n. 3.:178, de 30 de outubt·o de HJJG; o quadro' Q F que ficará 
constituído dos officiaes amnistiados attingielos pela mesma lei 
(entenda destacada da p1'01JOsü;úo ela Gamam n. 63, de 1916). 

. . ' . 
Levanta-se a sessão ás 2 horas, ,, 
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PRE!SIDENCtA DO SR. .URBANO SANT<>S, PRII!SIDE!NTE ·'' . ' . 

. A' 1 hora da tarde abre-se a sessão, a que concol'l'em os 
Srs. A. Azeredo, P€dro Borges, Metellv, Hercilio Luz, Pereira 
Lobo, Lope~> Gonçalves, Rego Monte•iro, Silveriv Nery, Arthur 
Lemos, Mendes de Almeida, José Euzebio, Abdias Neves, Ri
beiro Gonçalves,. Francisco Sã, João Lyra, Elo~· de· Souza, 
Cunha ·Pedrosa, Epitacio Pessoa, Er'Íco Coelho, Paulo · de 
Frontin, Bueno de Paiva, Bernardo Monte•iro, Adolpbo Gordo, 
Alfredo E!lis; Eugenio· Jardim, Gonzaga Jayme, José Murti-; 
nbo, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa ~ Soar&·s dilfl 
Santos (30) . 

DEixam ·de comparecer 'com causa ·justificada os Srs. 
Indio · do Brasil, :costa Rodrigues, Pires ·Ferreira, Thomaz 
Accioly, Antonio do Souza, Walfredo Leal, Rosa e Silva, Ri
beiro ele Britto, Dantas Barreto, Arnu.io Góes, Raymundo de 
Miranda, Gomes Ribeiro,· Siqueiru d'e i\fimczes, Guilherme 
Campos, Ruy Barbosa, Luiz v;anna, .Toão Luiz Alves, Miguel 
ele Carvalho, Loure'!lço Blliptista, Irineu Machado, Alcindo 
Guanabara,• Francisco SalTa~. Rodrigues Alves, Leopoldo de 
Bulhões, Xavier da Silva, Generoso Marques, Vida! Ramos e 
:Victorino Monteiro , {28) • . . . . . 

.. 
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E' Jidn, posta em rliscllssão e, StTn debute, approvada a 
ada da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario d(t conta elo seguinte 
/' 

]!1XPEDIEN'!'.ITI 

üJlicio do Sr. l\Iinbü·o dtt :Fazenda traÍ1smilLindo n. meu-. 
sugem com que u Sr. .Presirllmte da. ltepublica. re~tiLue uous 
dos aulographos da Q·esoh.J~•ão do ·Cong'l'esso Nacional, :sano
cionudn, que abre ~ cJ•edito ·especial diJI .!l7: -173$57!), para. 
pagamento a Marcellmo Jostí da. Costa, em vu·Lude de sent•mca 
,judiciaria. - Archiw-se um dos aulographos e rem~tLa-se. 
o outro ú. Gamara dos Deputados. · 

O Sr. 2" Secretario declara, que não h a pureucres. 

OUDEi\! DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a ordem do ditt de voLa-
•:ões c não havendo numero, vou levantar a. .sess•ão. ..-. . 

Designo ·vara ordoin do dia da. sessão publica, o se· 
guinLo: I • \ ' 1 

VoLacãr1 em discussão uniea, da rcdac•:ão' linul do pro
jecto do Senado n. 33, de 19I!i, que manda cedei' ú Prefeitura. 
do Districto Federal uma faixa de terreno em S. Christovãc, 
Jllll'll ~et· transformada em via pu)Jiica; · 
" Votação, em discussão unicn, da. I·edaccão llnal da .emen- · 
•ht do Senado ti proposição da éamara dos· Deputados n. 21, 
de 1912, que declara de uLilidade publica a Acadei11h de · . 1 
Commercio f,ie Sai~ tos, e d(t outras providencias; 

Votação, em discussão unica, da redacção ilnal da emen
da do Senado á proposição da Gamara dos Deputados n. 45, 
de 1!H2, que declara de utilidade -publica a Escola Pmtica 
J..uiz do Queiroz, de Piracicaba, no Es•tado de S. Paulo; ,c dá 

·.outras providencias; ·• 
Votação, em discussão unica, da. rcdacr:ãó Jinal ua mnen..; 

do. do Senado á proposição da Gamara dos Deputados n: 46, 
de Hl12, que declara de utilidade publica o· I,yceu de Agro .. 
nomia. c Veterinaria, de Pelotas, e dt'l outras .providencias; , 

Votação; cm 2• discu!são, do pr•oj.eclo do Senado n. 115; dei '-· 
:l.!l16, que manda organizar, de accôrdo com o art. 2" da lei 
n. 3.178, de 30 de outubro de 1916, o quadro Q F quo ficará. 

· eonstituido dos ofiiciaes amnistiados attingidos pela mesm(l lei 
(amenda. destacada. da pi'Op~siçãO .dct Carna1•a n. 68, da 1916); 

a~._!liscussão do. proJecto do Senado n. 14, do 1910, que 
rcs·ula n execução das sentenças' do Poder Judicia~·io . [(~om 

'• 



.. SESSÃO EM 1·2 DE •JUÜIO DE 1917' .\. 81 

entendas da Commü·süo de Juslinlt c Leyislaçúo, . ;iâ ajl)ll'O-
,t·adas) ; • · · 

Discussão unica do vrJto do Pref<eito do Districto l~edrral ~ 
n. 9, de 1913, ú. resoluoão do Conselho Municipal que ,auto
riza a contagem de tempo, pela metade, para os ei'feit.os da 
uposentaoão, a Acylino da Co&La Jacques, porteiro do Pt:>da
gogium (com parecer favoravel da Commissão de Constituição 
·ç DiplOmacia) , · 

Para a sessão secreta: 
• 11 

Continuação da 3" discussão do pro,iecto do Senado n. 6, 
de 1917, que autoriza .o Presidente da Republica a.· tomm.• 
medidas que regularizem o &ervico nas o1Ucinas militares, 
completem os referentes ti radio-telegra'Phia, necessariOR ao 
serviço naval e militar; e·stabeieÇam a rede e.strategiea da 
:viação terl'estre; a prover a estatística dos meios de transporte 
e a ·fazer as operações do credito que .iulgal.' ne·cessarias ·(da 
Commissão de· Marinha e G·ucrra a amendas da de Firianças ;já 
app·rovadas e pal'cce!' llcsta sobre as ajlresentadas em 3• dis
c·ttssão) • 

Levanta-se a ses'SãO ú 1 hora e 50 minutos. 

. ' ' 

!53• SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1.917 . 
l'RESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDE~TE 

. A i hm•a. da tarde abre-se a sessão a que concorrem os Srs. Pc
dt•o Borges, Metello, Hercilio Luz, Pereira Lobo, 'Lopes Gonçalves, 
Rego Monteiro, Silverio Net•y, Indio do Brasil, Arthur Lemos, Mendes 
de Almeida, .José Euzebio, Ribeiro Gonçalves,, Francisco Sá., Thomaz 
Accioly, Antonio de Souza, João Lyra., Eloy de Souza, Cúnha. Pedrosa, 
Epitacio Pessoa., Dantas Barreto, Araujo Góes, J,uiz Vianna, Erico 
Coelho, Paulo de Frontin, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Adot
pho Got•do, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, José. l';lurtinho, Xavier rln 
Silva, Alencar .Guimarães, Rivadavia Corrêa., Soares . dos Santos e Vi-
ctorino Monteiro (32). . . . ', 

Deixam de comparecer com causa justificada· os Srs. A. Azeredo, 
Costa. Rodrigues, Abdias Neves, Pires· Ferreira, Thomaz Accioly, An
tonio de Souza, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal,Rosa e Silva, Ribeit•o 
de Britto, 'Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Sicjueirit de Mene
zes, Guilllerme Campos, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, i\ligue\ do Cat:
valho, Lourenço Baptista, Irineu ~rachado, A\cindo Guanabara, Fra.n~ 
cisco Sa.lles, Hoclrigues Alves, Gonza.ga. Ja.yme, Leopoldo de Bulltões, 
Generoso Marque~ e Vida! Hamos (26). 

E' lida, posta em discussão o, setu debate, appt•ovacla a acta. da 
sessão a.nteriot•. · · ' 

S •. - Vol. III 
··~. . i & 
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O sr;~ i" Secretario declara q~e não lha expediente. . . 
O Sr. 2" Secretario •Procede ú l'eitura dos seguintes , 

. PAR!!CiiR&S 

N. 102- 1917 
/ ''• 

A tJommissão de Justica e Legislacão mada tem a m.odirí
oar no .·seu par~er de 16 de agosto do anno passado, tanto 
mais quanto o illustre autor das emendas, em aome da. Com ... 

' mis~ão . de Constituição e Diplomacia, ~ agora o primeira· a 
opiriar, no .parecer junto, pela. sua r.ejeicão. - . . , 

Sala . das Cammissões, 11 de julho de 1.917. - Epitacio 
P1:ssoa, Presidente e Relator. - Adolpho Gordo. - Arthur 
Lemos. 

PARE(;J.W. DA COMMISSÃO DJ1, CONSTFrUIÇÃO E DIPLOMACIA, Nl, 7/!, 
DE '1917, ,~ QUE SE REFERE O P.~RECER SUPRA · 

Ao rll~CJutir-se 11. proposição n. 63, de 1915, foram apr~ 
sout&das as emendas: suppressiva ao deante, subscriPJta pela 
Sr. l'irl ~ Ferreira e ~·est11ictivas, que se lhe seguem, sub
se:riptas pelo Sr. M~ndes de Almeida, todas referentes ás pro
pr,.stas pela illnstr;e Comrnissãlo de Justiça. e Legislação do 
Senado. contrarias ao parecer· da de Constituição. . -

\' oltando a proposição a está ~ommissão, tomou el!a co
nhecimento das emendas, mas,, considerando que foi já ·legal-

, n:ente detel'J;Ilinada, d~pois d~ primeir0 . parecer; a- ineiOl'\Para
ção das for'()as milit.arizadas da Districto Federal e dos Esta
dos ás forças de· primeilla linha do Exercit(} Nacional, as me
didas ·Propostas. pela. Commissilo de Justiça e Legislação, na~ 
en•eudas que apreaentou, attendem ás. necessidades. d? mO'
tl!ento, pelo que r. .de .parecer que as emendas ora sUJeitas á 
su:1 aprt?ciaçãio não·. devem merecer a approvaoão do Senado. 

Rio de Janei~o. 22 de· junho de 1917. - F. Mendes da 
AIÍueida, Presidente e Relator. - Alencar G.uimarães. -
José Emebio. .. 

' 
ll:Mf . .ND\EI Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N.. 63, DI 

191:5, A QUE SE DEFEREM OS PAaECERES f!UPRA . 

N. i 
• 

A' pl'oposicão n. 63, de 1915: 
Supprimam-se as emendas offerecidas pela Commissilo de• · 

Justioa P· Legislacão . · · . . . · . ' . . . 
Sala das sess6es, 23 de agosto de· i 9i6. - Pires Ferl'ei'l'a. · 

... 
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N. 2 
Au ut•L. i • - Depois da palavra «União, accrescente-se: 

<:cm quanto submettidas á direcção do Governo Federal" . 
. S.ala das sessões, 23 do agosto de 1916. ~Mendes de 

Alméida. 

N. s 
u\o Hl. 2• - Depois da palavra «União•>, diga~se: cem

quanto subm.eHidas ao Governo Federal,. 
Sala das sessões, . 23 de ·agôsto de 1916. - Mendea de 

Almeid:i. · 
... 

N. '' 
Ao art. s• - Depois da palavra «União,,. diga-se: ccem-

quanto ella tiver o serviço da Capital Federal». -
. I 

Sala das se~sões,. 23 de agosto de 1916. - Mende• de 
Almeida. 

N. 103-1917 

A Commissão de Justiça· e Legislação tendo examinado, 
com a devida attenção a p'roposicão da Camara dos Deputados 
n. 1281 de 1916, é de parecer r.rue póde ser approvada pelo 
.Senado com as modificações Sflguintes: i 

Dispõe o art. 1• qüe é prohibido nas estradas de ferro da 
Ur.tião, dos Estados, dos municípios e de particulares o· em
prego de locomotivas desprovidas de rôdes protectoras capa
zes de impedir o mcendio, por fagulhas· nas plantac·ões .. pas
tagens, maltas e quaesquer outras bemfeitorias ou vestimen
tas das terras màrginaes da estrada, e dispõe o art. 2• que ... 
«n ·mesma obrigação assiste ás estradas de ferro officiaes ou 
particulares relativamente· á construcçã.o e conservação •de 
fechos r.oas margens das linhas que cortem campos de pasta
gem, ou de criação ou engorda. 

Esta ultima disposição ·não póde prevalecer. A sua re
dacção é defeituosa.: si o art. 1.• estabelece a prohibição do 
empr~go de locomotivas desprovidas de rêdcs ou peneiras 
retentoras de fagulhas, o art. 2• exigindo a construccão e 
conserváção dé fechOs nas margens das linrhas estatlie sobre 
cousa differente .e não póde, por isto, começar com estas pa
lavra8 : «a mesma obrigação assiste, ele.:.. 

Accresce que o referido art. 2• só exige a construccão e 
conservacií.o de fechos - nas margens . das linhas que cortem 
campos do pastagena, de eriacão e engorda. E porque dis

.. per.rsar os fechos na~ terras cultivadas e· mattas'l O fecho das 
estradas ele ferro cm toda a sua extensão e não sómente atra
vés · dns campos de paet.ngem ,iá é medida obrigatorta pelo 

• 
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aL·L 2" rln decreto n. 1.030, de 26 de 'abril de 1857, que re
gula a segurnncn, consct·vrt()ão e. policia das estradas de ferro. 

Cumpre, pois, substituir a disposição do art.- 2• do pro
.ieclo pela tlisposioão do art. 2• do decreto .n. 1. 930, de· 26 de 
abril de 1857. • 

O art. 3" dispõe que a falta do apparelho a que se refere 
o nrt. 1" assim como a faHa ou a má éOMiei'vacão dos fechos 
a .que se refere o art. 2• sujeita as emprezas particulares a 
uma multa de 500$ a 1:000$, 'além da satisfação do damno 
causado c nas est.rndas-da União taes faltas. constituem con
travenções puni veis com· a mesma multa que recahirá sobre 
o funccionnrio respomo.vel pela omissão ou negllgencia de 
seus subaUernos, sr.m 'pre,iuizo ela responsabilidade civil. · 

E cm relac.ão t\s estradas de ferro pertencéntes ·aos Esta-
dos o municípios? . - . · 

As .palavras: «Nas estradas da Uniãon, devem ser substi
tui das pelas seguintes: «Nas estradas officiaosn. 

O art.. 5" par~cc cor,,ter disposição injusta. O conductor 
de locomotiva nâo póde ser responsabilizado pelo incendio . 
causncto por fagulhas de sua machina. . • . 

·cEsso facto SÓ pódc OCICOrrer OU por falta de rêde na loco
motiva ou defeito ou máo funccionamento da l'êde; .quando 

• exista. . . - . 
Ora, em r:cnhum dr!sses casos o conductor da machina é o 

cu! pudo. A responsabilidade ahi é do -departamento technico 
crue fornece o material de tracoão para o trabalho da linha. 

Para o effeilo penal, porém, quem deverá ser responsa
bilizado? O chefe da· locomotiva? O chefe da officina? O con
tra-mestre r.ncarreg-ndo da secção de machir,tas? ••. 

E' dit'ficil, senão iJl1pOssivel, saber quem o culpado. 
De resto, porqur ncçüo penal no caso? Pois si se trata 

apGnns de dnmno nia leria!, o se· já. ba a responsabilidade 
civil dn estrada pnl'a o rcsarcimento do prejuízo, além , da 
multa pnl'll os casos de infracoão dos arts, 1• e 2•, !Para que 
uma tel'ceira pona? 

• !VI ais justo, ~poi$, será. elimb.:1ar os arts. 5", 6• e s•. 

EMENDAS 
' . 

At't. 2. • Substitua-se Pelo seguinte: As estradas deverão ... 
construir c manter .fechos, em ambos os lados das linhas, em 
toda a sua extensão. - · 

Art. "·" -· Supprimam-se as palavras finaos... ..:sem 
lprejuizo, etc:». • ' · · · 

Art. 3", paragrapho unico - Substituam-se as palavras: . 
«Nas cstrndns da Uniãon, pelas seguintes: «Nas estradas offi·
cíues». 
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Supprimnm·se os a.rl,s. 5", 6' c s•. 
Sala. das Commissoões 11 de julho de 1917 •· - Ep~tacio 

PeEsOa, Presidente. - .ÁdOlpho Go1·do aelator. . A1"thu.1' 
'Lemos. ' 

PROPOSIÇ.'\0 D.~· CAMARA DOS J)llPUTADOS N. 128. DE 1916. A QUE 
SE REFEREM O PARECER E AS EMENDAS SUPRA 

O Çongresso Nacional decreta: 
Art. 1.• E' prohibido·, nas estradas de ferro, sejam por

t.iculares, sc,jam da União, dos Estados ou dos municípios, o 
emprego de locomotivas desprovidas . de rGdrs proteetoras 
(penmr:s) . .capazes de impedir o ineendio P,Or fagulha~. na'l 
pla!ltaçoes, p~stagens, ·mattas ou quae~quet' outras bP.mre i
tarJas ou vesL1montas dos terrenos margmaeSJ da e·strada. 

Art. 2,• A mesma obrigacão assiste tís estradas clr. fc;•ro · 
officiues ·ou particulares relativamente á construcção e !lnn
servaoão de fechos nas margens das linhas que cortem cam
pos de pastagem. de criação ou engorda. 

Art. s.• A falta do apparelho protector· a que se rr.-fe1'•~ o 
art. 1•, assim como a falta ou má conservação dos fl'~hos :t 
que só refere o art.. 2•, importa para as empre?,as• particulares 
na multa de 500$ a 1 :00-G$, além da satisfação do darnno 
causado. · 

Paragrapho unico. Nas e·stradas da União a falta dr~~e~ 
apparelhos. o dos fechos constitue ·contravenção ptinivPl com 
a mesma multa que recahirá sobre o funccionario dlr·,,~ta
menté responsavel pela omissão, ou pela negligencia do" s1ms 
subalternos (art. 82 da Const, Fed. ), sem pre,iuizo da w-
sponsa:bilidale civil. · 

Art. 4.• E' prohibido lançar resíduos incandescentes das 
fornalhas ás margens- das estradas. O lançamento cJnq~e~ 
resíduos importa para os. machinistas. e foguistas em contl'n
venção punivel. com· a multa de 200$ a 600$, som prl'.iuizo do 
processo criminal n que ficarão sujeitos pelo incendio quo . 
dahi resultar, nos termos do art. s•. · 

Art. 5.• Fica. 'pura todos os .effeitos, ·equiparado ao crime 
· dos arts. 148 .e 329, combinados,· do Codigo Penal, o incenr!ie 

causado pelos conductores de locomotivas ás p,lantaçõe~. po• .. 
tagens, mattas ou quae&quer· outras bemfeitorias on ve,:ti
menta dos terrenos marginaes das estradas, pàr effl'!to ele 
fagulhas, resíduos incandescentes ou equivalente&. 

Art. 6.• A .acção p·enal conb:·a o delinquente· não exclue n 
rc~:~ponAnbilidado civil ·da estrada, Sleja esta· particular ou 
official. para o resrirciment.o do damno· causado. . 

Art. 7.• As muitas estabelecidas nesta lei serão robr~.Jn6. 
executivamente e entregues á municipalidade do log9r nudr: 
Stl. deu a· infracci'ío, purn serem applicadas, exclusivnmente. a 
obras pias, hospitacs, cnsns de caridade, e, na fnlt!l desta~·; 
tí instrucção publica primaria. · 

• 
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Art. 8. • Nos crimes de que trata a presente lei c abA accfio 
pu)llica, iniciada 'e:t-Cifl!cio .011 por denuncia de qualquel' pe.;-
soa do povo. , · 

Art. 9." Revogam-se as disposições em contrario. 
Camat•a dos Deputados, 5 de dezembro de 1916. - .fo;iio 

· Ve3pncio de Abren u Silva Presidente em exercício. - Anto-
71io JOsé da Costa Ribeiro, 1• Secretario, -, .· .litvona! f;,amartine 
de Far·ta, 2• Secretario. . . 

• 
N. 104-/917 

A proposição n. 170, ele i 916, emanáda da C amara dos 
Deputados e submettido ao parecer desta Commissão de Jus
tica e Legi~lação, manda - de açcórdo com pre·cedente.s es
tabelecidos em: favor dos fallecidos professores ,José Martini 
e Henrique Alves de Mesquita - contar ao Sr, Yincenzo cer
nicchiaro, antigo professor de violino do extincto Imperial 

. conservatorio de· Musicu e uctual. cath€'dratico de musica do 
· Instituto Benjamin Constant, o tempo em que ~erviu naq11ella 

primeira qualidade, desde 1883 a 1887, e isto para todos os 
fins de direito. · . ... · 
. Na impossibilidade de recorrer, para prov11l-o, ·ao archivo 

. do dissolvtd0 conservntorio; por .. ter sido' este consumido pelo 
fogo, bomo é notorio, o ,professor Vincenr.o CeTnicchiaro -
confessando ter -exet•cido só interinamente aquellns funccõ·es 
- exhibr:' attestndos, com firmas reconhecidas, de tres ex-

, alumnos do estabelecimento :inc~I)diado, segunde> os . quaes , 
.fica patente a verdade do. que• allega, que é ter runccwnado · 
como prof·essor em um estabelecimJJnto publico da Monarchia, 

O pe'licionario, . dirigindo.-se á Gamara,· que bem o 
acolhou, invoca em. seu ·favor dous precedentes congeneres 
do sen cuso, estabelecidos em benE'tlcio 'dos fallecidos pro- · 
fessoJ·cs .rosé· Mnrtini e, Henrique Alves de Mesqqita, ·prece-

. dentes que sito reaes, conforme poude n Commissão verificar,· 
pelo seu Relator, de informa(}ões do Miniaterio do Interior. 

Por tudo isto, é dr:• parecer a Commissão que o projecto 
em quesl~o merece :ser acceito pelo Senado; 

Sala das Commissõcs do Senado Federa), 11 êle julho de 
1917. - Epitucio Pessoa, Presidente. - Arthur Lemos, Re, 
!atar. - Adolpho Gordo. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA1 DOS DEPUTADOS N. • 17
1
0, DE i916, A QUB 

SE REFERE O PAftlleEI\ SUPRA 

'· O Congresso Nacional d€creta.: 
Artigo unico. O actual professor cathedratico de musica 

do Instituto. Benjamin Constant Vie-ente .· Cernicchiaro po
derá contar, no seu temp.o de servioo, para os· fins de• direito, . 

• 
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o período que vae de isss a 1887, e em que regeu a aula de 
violino no antigo Imperial Conservatorio de Musica, nesta 
cidade; revogadas as . disposiçõ.:·s em:· contrario. 

Gamara dos Dr,putados, 27 de dezern:bro .de 1916. - As
tolpho Dutra Nicacio, Presidente. -·Antonio José da Costa 
Ribt:•iro, i• Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2• Se· · 
cretario. ,.... A imprimir. 

ORDEM DO DIA 

· O Sr. Presidente·.:..... Não havendo numero para as vo
tacões constantes da ordem do dia, passa-se lj. mataria em de-
bate. · 

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS , 

3• discussão do pro,i cct.o do Senado ri. i4, de 1910, qur. 
~gula a execuçfi.o das sentenQaS do Poder Judiciaria. . 

Veom á Mesa. são lidas, apoiadas e: postap,· con,iunta
mentr. r.m discussão com o projecto as seguint,es . 

Onde convier : 

EM!ltl:OAS 

N. i 

Art. Os ,juizes substitutos nas secções federaes, que; 
haverido sido reconduzidos, completarem dous períodos com. 
pletos de judicatura, gozarão dos· direitos de vitaliciedade 
e inamovib~lidade ' garantidos aos juizes de secção, e só po
derão ser privados de seus cargos em . virtude de sentença 
profr.ridn em ,jnizo competente e passada em julgado. · 

. N. 2 

Art. Aos Juizes substitutos que, nos termos do artigo 
anterior .. tiverem obtido· titulo de vitaliciedade e concorre. 
rem áR vngns de juizes de secção, fica igualmente assegu
rado o direito de prcferencia na classificacão dos respecti. 
vos :concursns perante o Supremo 'fribunal Federal, :i quaes
quer outros concurrentes, e de nomeação para o pl'eenchi. 

· manto dns referidas vagas, quando com elles classificados. 

N. 3 
. 

i\rt. Nas diligencias fóra da séde, aiém de seis· kilo-
metros, /e mn Jogar onde, por um unico meio de transporte, 
não se possa cho;ar no mesmo dia, ao local marcado para 
as mesmas, será devida ao juiz e demais funccionarios da 
justiça, parn. aposentadoria, a importanoia diaria correspon. 

I 

• 

-
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' . 
dento aos vencimentos de cada. um, pelo tempo cm que cstl.
vevem fóra da séde, além da co-p.ducção, conforme o reg1. 
monto de custas. 

N. 4 

Art. Os procuradores da Republica servirão de cura-
dores aos menores, ausentes .e int,erdictos, nas cqusas 1em ())lO 
os interesses destes não collldam com os da Faz.enda Nac10. 
n~. . . 

Nas suas faltas, ou impedimentos, serão substituldos, 
nos Estados, pelos procuradores fiscaes, e estes por aquel
les, nos processos .iu~iciaes da competcncia de uns e ou. 
tros. 

N,. 5 

' Art. Exceptuados os da Capital Federal, que continua-
rão a ser os mesmos da tabella vigente, os vencimentos dos 
,juizes de secção, ,juizes substitutos e demais . funcci~marios 
da .Tustiça :F'ederal, em todos os Estados da Republica, da · 
data desta lei, em deante, passarão a ser pagos· de confor
midade com a tabrilla em. v1gor na seccão do iElstado de São 
.Paulo. · 

Sala das sessões, 12 de julho de 1917. - Alencar · Gui
marães. 

N. 6 

. O ~rt.. 2_•, ·modi~ic~do pela emeJ!dn ndo,PLnda em segunda 
di~CIUS:lao, SOJa snbsLtt.mdo pelo sogutnte: . . 

A1·L · Nas causas que vcrsar.em sohre os limites dos. Es-
tados cntr·c si, quando fixados expressamente enf lei, e· culio 
processO·. e .iulgamento compeLem. ao Supl'emo Tribuna!' Fe
deral (Con.st .. ·art. 49-I-C-) observar-se-hão as segui1ntes 
disposições: · · · · . . . 

. § 1." Ao ministro relator. como· .iuiz da instruccã6o: além 
das nttribuçiões conferidas pelo art. 89 do regimento interno 
do Supremo T~·íbunal · Feder·al, compete ordenar as citacões, 
i1ntímacões e :n.otificacões. tanto para a acçã0 . como pa,ra a 
execução, e mandar· 'fazer todas as diligencias necessarins, vis
-torias, ínqui-rícõ:es das testemunhas e dos informadores, por 
intermediB d0 ,juiz da secção do EstadO ;ré o. 

· § 2." .i:~iz da secção, a quem forem. commettidas as vis
, iorías o qunesqne1• diligencias da demarcação, fica com .iu
risd-ícção prorogada pura de,Jiberar, assistir e 'Pl'atico.r: todos .0s 
actos de o.udiencia, mo.rcação e Jevmntamento de Jiúha.s, nos 
Jogares situados fóra dos 1 imiles da suo. secção. . \ · . 

§. 3.• ·· Exeoptuudns as primeiras c i tacões· iniciaes da acção· 
e da exocucão. todaa as outras, bem como ··as intimações das 
sc,nten{2s e do qunesq.uer uctos prejudiciaes, se,riío feitas, sob 

I .,, 

·-



SllSSÃO EM: f2. ng ,TULl[O DE :1():1 7 

pr1\gü,o, om nudioncia do ministro relator· ou. do ,iui:i'l de se-. 
cção, confOJ'Ille 0 caso, não have~ndo procurado!' judicial ou 
~d~ogado. ou n üo sendo este enconLL'ado pura .ser citado 0u 
mtrmado. · 

§ fL." O Estadi> réo póde accusar a cituc~o .e promover os 
te.rmos da acoão c da oxecucão, si o autor 0 não fizter. -

§ 5." Na auciiencia para que 1'õr o ré0 citado, deve o au
tor .propor a acção, offerec~Jndo a petioão inicial e na mesma 
nudiencia fieurú assignado n pruz11 de 301 dias pura a contes
tação, seguindo-se os termos ordmarios,. ÇJbservnda a dsposi
çã0 d.o nrl.. 5'1 da i' e i n. 22I de 2'0 de novembro de IB94. 

§ ü." Em· cump·rimento da sentiJnça obrigando as partes 
no pedido, ou em seguida no tel'mo ássignado pura a cont.es
tlli,)ÍLO, si r.sta não fOr produzida ou si se fiwr por negação, 
designará o ministro relator, nos me·smos autos, a rc·queri
mun1;0 de qualquer dos interessados, a nudiencio. para a lou
vac.ã0 dos peritos C[ue hão de proceder á demal'CUI}ii:o dos li
mites, nu canformidad(~ dO ,julgadó ou do pedido, si este não 
houver sido contestado, ou só o tiver sido pot· negação. 

As pnrl.es louvtt~·-se-hlio cm l.rrs nomes cada uma; 0 mi
nistro rtllalol' escolherú um de cacla grupo e nomeal'à o ter
ceiro p.t:il.'ito, não· pOdttodo a nomeac;ão · reca:hir cm·· nenhum 
d.os indicados pelas partes, guurdo.ndo-.se. o disposto nos ar
t.Jgos Hl5,' 196, 201. 200. e 204 do Reg. 737, de 25 de novem
br.0 de '1850 quanto ú suspeiç·ã.o, . excusa ou, falta dos P•e'l'i
l.os. As pnrtcs podem accordar em um ou dous ·perif.os, dis
IJlensando-se :neste caso a momeação do terceiro pelo ministro 
relator. . 

§ 7. "·.A verificação d0 : ma,rco ou rumo primordial da drl
marcacão ou do ponto de ,partida da linha de limites, e do 
quaesquer vestígios que sirvam para 'fixar a base cl,e opera~ . 
çõQ.O\ d.a demnt·cnção, será feita em audienciu: do jiliz da se
cção, a quem fOr a diligencio. commettida. Si as partes tive~ 
rem offerecido testemunhas inform[\/ntes, o ,iuiz as fará pre
stm· o compromisso de bem e fielmente esclarecerem. os pe
ritos sobre os .pontos de fncto, e em seguida tomará os seus 
dep.oimentos; que poderão aet· escriptos, si os peritos o re~ 
que1rerem. Proceder-se-ha depois ao exame dos. instrumentos, 
pura verificar a sua exactidão e determinar a declinacã.o ma~ 
gmetica. e de. Lodo 11 occor:rido se fnrá menção no termo do 
audioncia. · • , . · . · 

§ 8." Reconhecido c ·assignalado o ponto inicial, da de
marlJ:lQüo, soguirão us opm•ações sem a p~rmanencia do juir. 
no lt•::ar da diligencia, executando os peritos, sob sua re
sponsobilidaQe, o l.l'nbnlho technico · para o levantament.o da 
planla do tert•iLOl'io demarc·ando, tendo em vi~ ta as leis, quo 
h ou vm.·rm dcl.erm i nado os li mi teR, ou a sentença. . 

A nonirncüo dos n,iudanl.es de corda e baliza para -os 
trabalhos do cnmpo o de auxiliares de escriptor•io compete· 
ao t(•rceiro pel'ito nomeado pelo minislr•o relator, com sa. 
lurioo prtlvinmontc n,iustndos. 
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/ Apresentada a ))!anta, . em cartorío, ·com o relatorio dos 
perito~ c&cripto pelo terceiro, dar-se-ha vista ás partes 
para <lizcrcm sobre os trabalhos effectuados, por cinco dias 
cada uma, podendo qualquer dellas . requerer que se ·esclareça 

. ou rectifique alA'um ponto duvidoso ou omisso, · 
O juiz mandará ouvir os peritos sobre as ··aUegacões e 

requerimentos · d!1S partes, e, com a sua resposta, dalda 
dentro de 10 ·dias, mandará. remetter os autos da demarca
ção no Supremo 'l'ribunnl Federal, que decidirá como for de 
justiça, hOmologando a demarcação ou ordenando as altera-
ções e diligencias necessarias. · · · ·. 

~ 9. • Homo togada a dem\lrcacão, sf resultar da sentell'Oa 
que algum terrilorio, em cuJã'' posse tenha estado o réo, 
deva ficar sob a ,iurisdicc;.ão do autor, a execução do jul
gado >c iniciará pela citacão do réo para; no prazo de 30 . 
dias, a.ssignado em audiencia, abrir mão do dito territorio, · 
seguimlo-se nM demais termos das execuções das sentenças. 
sobre acção real, dispensada a sesuráncn do juizo para a 
erpposi~üo dos embargos facultados pelo art. 304 do decreto 
n. 8\8, dr H' di? outubro de 1890. . . 

§ i'(). A disposição do § 9" é applicavel. á execucão das 
scnlet'Cas p!'OJ'erida~ em causas de limites entre . Estado$, 
quando possa sRr dispensada a demarcação por ter sido jul
gado que os limites são aguas correntes ou pontos conheci
dos lig-ados por linha recta,, :;empre que ela sentença resultar 
que ·uma parte do t.erritorio .possuido pelo réo, ou que esse 
tenha Lido sob sua ,iurisdiccão, passe a ficar sob a jurisdi
ecãodo,oulro. / · 

Saln das su~sões, 12 'de ;julho de 1917. - Alencar Gui-
marães t ; . ' 

Suspensa :11 discussão afim ide ser ·,ouvida ·a Comnüssão 
sobre as ·emendas. , 

C(:N1'.1GJ:"r. DI' TEMPO Ali PORTEIRO DO PEDAOOGrtJM 

Discussão unica do véto do Pret·eito do Districto, FPderal 
n. 9, d,J Hl13, tí resolução do Conselho Municipal que a.ltl:'
riza n .contagem de tempo, pela metade, para os effeitos da 
npos.entaçüo, a Acylino da Co&tn Jacques, porteiro do Peda-. 
gogilml. . 

· .'\r.lincla a vot.acão.' 

O Sr. Presidente·- Vou passar. á segunaa parte da ordem 
ào dia. . · . 111 

Convido (IS ·pc~soas 1lstrar1hns, que se eaconl.l'nm nos cor· 
redores o nus galt)l'ias, a se retirarem. · 

(Snspemde·Re a sos~üo 'ús 2 horas;' passando o Senado a 
funccionur sect•etnmente.) · ··· 

Ahre-se a sessão secreta. 
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O Sr. Presidente ..:.. Vou submetter á discussão o projecto 
de drfesa nacio11al. 

DEFESA NACIONAL .-
1 .. . 

Continuação da 3• discussão do projecto do Senado n. 6. 
de 1917, que autoriza o Presidente da Republica a tomur 
medidas que regularizem o serviço nas officinas· mllitareR, 
compl~tem os referentes á radio-telegraphia, necessarios ao 
serviço naval e militar; estabeleçam a' r-ede estrategic:~ da 
viação ter.r.estre; a prover a estatística dos meios de transporte 
e a fazer as operações de Cll'edito que ,iulgar necessarias. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente - l<~menda n. 1, da Commissão ide Fi
nm:Qas, qtw pede n ~na l'ei.irnda: 

(c..'\.o n. X, dn nrt. :1 o: ,,. · 
AerrcJSQPn l.e~sc•: "e reorg~nizar, o serviço policial do ·Dis

Lr'cl.o Feder·al, dando execução ao disposto no art, 7", n. ·I 
i:la lei n. 3.089, clr.'S de janeiro de 1916,, 

Consult.n,do, o Sr.nado consente . :a a sua retirada. 

O Sr. Presidente - Emenda n. 2, da Commissão: 
"Ao n.,XT'do nrt. t•: 
Onde ~o· diz. tc200 mil corilos de ré is,, diga-se: «300 mil 

conto~ de ré is,, e~ nccroscente-se, tcin fine», desLinando-se até 
50 m!'l contos de réis da 'emissão aut.orir.ada para serem em
prrst.:J.dos no Bnncn elo Brasil, para realizar operações de 
J'edescontos. . · . . 
· ns senhoreR que, a approvam queiram levantar-se. 

Foi approvuda. · ~ · 

O Sr. Presidente ·,- Emenda n. 3, da Commissão de Fi
nanças: 
_ · tcFicn. o Po(Jor Exec.ulivo .aulm·izn<lo, a reorganizar' o corpo 

consular, com o ]lt:nsnmt~nto de. dar· maior expansão com-
mercial ao paiz,,, ' · 

A Commisliín, pedi.\ n sua retirada .. 
Consull.ndo1 o Senado consente na retmtda da emenda. . . . - ' . 

O Sr. ·Presidente Emenda n. 4: 
«Accrescente-se ao art. 1•, entre os ns. :Y ·e VI: 

.VI. Destinar 'para n instruccão' e preparo da G'.larda Nn-
ciona~ a qn::mf.in dr. mU c.ontos de réis,, · 

!\. . ostn emenda n Commissão de Finanças o'ff.ereceu a 
seguinto snlJstit.utiva: . 

«Ao n: S elo art. ·1• - Depo'is' da pulnvra tcrequererem», 
nr,crescente-se: tce nos oorpo.~ da Guarda Nnoional.» . 

I 

. ' 

\ 
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Qg st•nlwrn~ que a approvnm queiram levnnlar·sO'. 
Foi appt·ovurlu, c J'ic.a pre,judicndu ~ eínenda n. /1.: 

O Sr. Presidente - Emenda n. 5, com parecer contrario 
da Commissão do Flnanoas: · , ' 

"Fica nn Lorizado 
moeda eom gnrnnl.ins 
redesconto·" 

nc.ie iÍnda. 

o Banco do Brasil a emHtir pn.pel
~olidns sómcnlc pura as opernoões !Cie 

O Sr. Presidente ... Emenda n. G, que n Commissão con· 
sldem JH'c,judicnda: · , 

"Sem nugmenlo de pessoa•! (consnles) e rcspeil.n:ctos os 
dirc.ilós clt' agenll's commcrcines c·~addidos.» 

Pre,jtldieada. - · 

O Sr. Presidente - Emenda n. 7, que a Commissão con
sidem pl'e,iudicadu: 

. "A'~ eml'nl:las da .cnmmissão de l<'innnons, que au[orizam 
o Governo ·a reorg;n;m.ar o .corpo consular e o serv1ço po· 
lieial do Dist.rícto Federal, accrescel)f.e-sc, uin fíJ1e,: ~dando· 
couta ao Cong·rr.~so Nacional das medidas que tiver empre
gado,,. 

1Pre,indicadn. 

O Sr. Presidente - Emenda n, B, ·com ,parecer contrario 
.da Commissão ele Finanoas: ' 

"Onde con\•ic1r: 
Fica o Govc.rnn aut01·izndo a fnze'r aequisíção do uma ma

china pert'uratri~ para sondagem de profundidade nté 500m,OO 
o n conlrnetnr no~ Estados U»idos um P.speeialisLa para pro
ceder á pel'fur:\oão de um pooo na zomt petrolífera das pro
ximidades da :foz do rio r.tnneirn, no. Eslado do Piauhy, no 
Jogar mais c.onyrnirr.ltC, podendo pa:ra i.sso abrir os cro
dít.os qnr forem nocossnrios até á imporLanc,in de réi!! 
200 :000$000, ,·' I 

' Ro,ieit.ada, , . l . .· 
O Sr. Presidente - Emenda n. O, com parecer· contrario 

.da Commissão de Financns. 
Onde convior: 
«0 Governo não exigir{!, nos accl)rdos que tiver de fazer 

.para o cumprimento do disposlo na Jettrn a, n. I, juro su. 
perior a 3 •j• ao nnno, e consignar{t nos. conLl'aclos n pro h L 
bição de serem exigidos á lavoui'n; á indusLrin pastoril c ou.· 
tras quuesquer, juros que se ·elev.em ti' mnis de Cl 112 ·no 
anno, . incluindo~se nessas taxas os sellos, commiss1fcs c de. 
mais .cxigenc:i.ns que Lcntell'l excedel.a, devendo todos· os de~ 
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vedol'es garun Li r os empl.'l~SLimos que tomarem, cu.ios paga
mentos não devet·ão exeeder a um pra~o de 2·i me~cs, · alét'il 
do dia da terminação da guerra.» 

Rc,ieitada. · . 

O Sr. Presidente - Os !Cnhores qúe approvam o p.rojc. 
elo ass•im emendado, queiram levantnr.-se. (Pausa,) 

Foi approvado o va.e l'i Gommissão do Redaccão. 
• "& 
(Jleab1·e-se a srmão pn1Jl·11ca cís 2 hOJ'.as e".-15 mimttos.) 

O Sr. Presidomte - Havendo ,iú numcr•o vae pt•Oce:der-so 
íts votações constanLeti da oi·dem do dia. 

VoLaciio, em discussão unica, da redaçção final do pro
,jctJLo do .Senado n. :33, de 1916, que manda .. ccder á. Prefeitura 
do DisLricto Federal uma 'faixa do terreno em S. Ghristovã'J, 
para s•or transformada cm via publica. · 

Approvada; vae ser remetti'da ti. Gamara dos Deputados., 
Votar;ão, em discussão unica, da red~cção final da ~men

eia dq Svnado ú proposição da Gamara ,dos Deputados n. 21, 
de ·1912, ·Que declara de utilidade publiêâ a !Academia de Com-
mercio de Santos, e dá1 outras· providencias. · 

A'pprovada; vae ser devolvjda á. Gamara dos Deputados . 
. V.otucão, em discussão unica, da redacção final da emenda . 

do Senado á proposir;ão da Gamara dos Deputados u. •·15, ·de · 
1!!12, .que declara de utilidtidc publica a Escola •P•raticu l~ui~ 
de Queit·o~. de l)iracicabu, no Estado do S. Paulo, e dá outras 
providencias. ·. · · . 

Approvada; ·vá e ser devol'V'ida ú Gamara dos Deputados. 
Votação, om dismssão ·uniua, da .redacção j'inal da ~:menda 

do Senado ú proposi~.ão da Gamara dós Deputados n. l1ü, de 
1!!12, que declara dr. utilidade publica o l~yc·eu do .<\gronomia 
e Veterinari·a, de Jlelotas, o d'ú. outras pl'ovidencias . 

. A.pprovada;' vac ser devo Mela (~ C amura dos Deputados. 
VoLacüo, em 2" discussão, do JH'O:iccLo do Senado n. 4::i, 

de 1 !M li, que manda organi~ar, de .accôt•do com o at·t. 2" da 
lei n. 3.178;· de 30 de outubr•o de 19HI, o quadro Q. P, que 
J'icarú consLituido ·doti off'iciues amnistiados aLtillgidos · pela 
mesma lei. · ·· 

.AJ)provado. 
IVem ú Me$a, ó lido, aooiudo, JJOSlo em disuussfto u ap

provado o seguinte: 

' 
Roqueiro q.ue o projeulo n. '45, de 1910., vtí1 ú Commissão 

de Finatll;.us. 
Sala das sessõe~, ·12 de ,julho de '1917-.- 'l'iétm·iuo 'llon

tah·o,, 
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:Votação em discussão unica do v~eto do Prefeito do 
D.is.tricto Federal.n._ 191, de 1913, ti resolução do Conselho Mu
mclpaJ que autor1za a contagem de tempo, pela metade, para 
os effeitos da aposentação, a Acylino da Costa Jacques, pot·-
teiro do 1Pedago,g.ium. . _ 

Approvado; vae ser devolrvid~ ao Sr. 1Prefeito .. 

o Sr. Presidente ,...., Nada mais havendo a tratar, :vou I le-
vantar a sessi\o. . ·. !} . • 

:oes~gno'"para orderri do dia da seguint:e: 
Discussão unica do véto do· :Prefeito do Districto Federal 

n. 10, de 19.1-2, {L resolução do Conselho Municipal que torna 
extensivas á professora ,jubilada o, Joaquina .Rosa Pereira de 
Assumpção, as disposições do de,croto n. i .:-170, de 1'ü' de ja
neiro de 1908, para o 1'im de lhe ser ·concedida 'a gratificação 
addicional da metade dos vendmentos (com pai'cCel' [avoravcl 
da Comm.issão ele Constitttição e Diplomacia) ; -

Discussão unica do 'l!'éto do Prefeito do Districto Fed'ct·[ll 
n. 8, de -1912, 'á r.esolução do Conselho' Munici-pal que manda 
pagar á economa addida ao Instituto Profissional Feminino, 
Maria da Gloria Darr·eto, tt gratii'ica(;jão por sewiç(} nocturno· 
prestado ocomo inspectora de alumnos do mesmo instituto (corn 
parec.er (avo1•avcl da Comrrl'i'ssão de ConsUtuit;ão' 11 DijJlo-

.macia) • · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas c ,;,,o minutos. 

S4• ~ESSÃO, EM 13 DE JULHO DE :Uli 7 

PRESIDENCL\ DO SR,. URBANO SAN'ros,. PRESIDENTE .. 

A' i hora da tarde abre-se a sess~o, a que concorrem os Srs. A: 
Azarado, Pedro Borges, i\letello, Hercilio Luz, . Pereira Lobo, Lopes 
Gonçalves, Silvel'io Nery, Indio do Brasil, Mendes de Almeida, .José 
Euzebio, Pires l~erreira, · Ribeh•o Gonçalves, Tllomaz Accioly, ;roão 
Lyra, •Eloy de Souza, Cunha Podrosa, · Dantas Barreto, Guilherme 
Campos, Miguel de Cat•valho, Erico Coelho, Paulo de Froutin, Bueno de 
Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Eugenio Jar
dim, Gonzaga Jayme, José i\lurtii1ho, Xaviet· da Silva, Alencar Gui
marães, Rivadavia Corrêa, Soares dos· Santos e Victorioo Mon-

teiro {33). . '· 
Deixam de comparecer com caÜsa ,instificada os .Srs. Rego Mon

teiro, Arthur Lemos, Costa Hodrigues, Abdias Neves, Francisco Sá, 
Antonio de Souza, -Epitacio , Pessoa; Walfredo Leal, Rosa e Silva, 
Ribeiro ·de Britto, Araujo Góes, Ruymundo de i\Iirimcla, Gomes 
Ribeiro, Siqueira de Menezes, Ruy Barbosa, Luiz Vianna:, João Luiz 

... 
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Alves, Lourenço Baptista, 'Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Fran
cisco Sa.lles, Rodrigues Alves, Leopoldo de Bulhões, Generoso Marques 
e Vida. I Ramos (25). · 

E' lida, posta em discussão e, .sêm debate approvada a acta da 
sessão anterior. ' 

O Sr. :1.' Secretario déclára que não ha expediente. 

O Sr. 2' Secretario procede á leitura do seguimte 

PARECER 

N. 105- 19:1.7 

Redacção final do 1wojecto do Senado n. '6, de I 917 que autoriza 
o P1•esidentc da Republica a tomar medidas' que .reuula-
1'Ízem o se1·viço nas o{{icinas rnilitares; que completem os 
l'C{el'en.tcs á ·rad·iotelcoeraphia, . telegraphia e· telephonia ao 
se1•viço milita1• :e. naval; que estabeleçam a J•êde estrategica 
da. viJação terrestre; que organizem a estatistica dos meios 
de tJ·ansporte; e a {a:eJ•. as ope1•ações de credito que julgar. 

· necessarias para· taes {ms 
' ' 

O Cougressu Nacional resolve: 
A lt. L • Fica o Presidente da Republica autox·izado a: 
I. •.romar as prÓvidcncias necessarias para: 

· •. 1) amparar e fomentar á producçllo nacional pelo moqo 
mais conveniente, com as garantias e fiscalização necessarias, 
podendo celebrar, para t.al fim, os accõrdos que julgar acer-
tado;,: · 

· \ b) promover n extraCl(.lão do carvão de pedra nacional e 
a onstrnCI)ão ·dr,· vias-ferreas para seu transporte; · 

~i desenvolver a fabricação· do ferro e do aço; · 
· d) appa1·elhnt· navios para o commerció entre os portos 

do pn iz e Pntre 'r>sl.cs o os do oxterior. 
n. P1·ovideneiar para ser desde já completamente regu~· 

larÍ7.1lÓO o serviço das 'officinas militares dOS Ministerios da 
Guerra e ela Marinha, adquirindo . o machtnismo que faltar. 
para funccionamento integral e aproveitava! dos arsenaes e 
fa:bri!!us de municões. 

III. Completar os sorviços de telegraphia, radiotelegra. 
phia e telephonin para estabelecer .·todas as communicações 
necossu.rins ao ~ervico miliLar e naval. 

· I~/. Estabei eco r definitivnmente a rêde estrategica da 
viac;ãc terrostre purn, o rnpido transporte ide .tr~pas para .os 
ponto·; dctel'minudos nus cartas do Estado-MaiOr ~~ Exercito 
e os l!enlro~ escolhidos para nucleos das forcas m1!Itares. 

' 

• 

\ .. ' 
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. . V. AclquiriL· o material necessario ao custeio dos serviÇos 
do Exercito e da Marinha, reparar o .material tde guerra OKÍS.
tent.u, adquirir o material novo que circumstancias oxcepcio
naes tornem inclispeusavol, augmentar e completar as obras 
do defesa dos porlos e costas. · ' · 

vr. AdmitUt• o pessoal que for pr,eciso para elevar os 
ofl'ectivos da~ forcas do terra e mar, nos, limites das leis do 
fixaç.ão desLas, bem assim o que for necessario, que, sómente 
omquantc, o for, será mantido, para o desenvolvimento dos 
trab:.thos dos arscnaos e 'l'abrioas; , · 

\1 n. Paz e r a estnt.isf.ica das officinas p·articularcs e dos 
meios de transporte pertencentes a particulares. · 
. VIII. Promover iro mediatamente a instruccão militar' dos · 
cidadfws aptos ao serviço ou cjuc a requererem e aos corpos· 
da Gunl.·da Nacional e, ·sempre n~s nuclel)s de forças navnes 
ou Lert·est.res .ele primeira linha, designando instructores para 
as ·::le segunda linha, cjuando requisitados pelos respectivos 
chefes. pol' intermedio das. autoridades .competentes. 

IX. A!Lerar, sem augmenl.o >de despeza.; a divisão das cir- . 
cumscripções militares, de mar e terra, modificando o local 
das súdes dos commandos .. reg-ionaes, de modo a attender á1 
melhor c!istribu1cão das forcas federaes. . 

X. Regulamentar, conforme as circumstnncias o exigi
rem, a administração militar de terra e mar, dando conta ao 
Congresso Nacional das medidas. que empregar. '· ! 

Xf. Pazer· operacões de credito, inclusive a emissão. de' 
papl'l-moeda, ate! 3·00. 000:000$, observado o dtsp·osto ~ill 
art. :::" do decreto n. 2.986, de 28 de agosto Ide 1915, a abrl!:', 
os cJ•cdil.os necessarios pm·a a execu~ão · das medidas con~ 

· stanb.is da presenLe lei o de outras . pr(lvidencias de ordem 
'.milibJ.J• e oconomica que, para o cumprimento del'lta, !forem 
impl'l\Sl'indi;veis, destinando-se alé 50~000 :000$ da omissão auto~ 
r·izulln paru se!'em emprestados .ao B.nnco do Brasil, para re~~ 
lizur (\ pet•ações de l'edescontos. I 

A1·t. 2:" llr.vogam-se a's disposiçõe~ em contrario:· 
S:l(n das Commissões, 13 de ,iulho de H1i7. -Eugenio 

.Tardim. - ~rhoma~ Accioly. 
I 

Pica. ~ohr~ a Jnesa para ser· discutida na sessão seguinte, 
ich~pois ·Clr! publicada no «Diario do Congresso~. 

O. Sr. Mendes' de Alm.eida ·n: ..:.. .Sr. Presid~nte, a dattl 
de an'Ítlnhíi, 14 do .iulho, é considera:d:t pela legisl;lção vigente' 
como de commcmoração nacional. · 

E·' a :p•rimeira vez, !depois da lamen1\avel confJag~a,ção 
universal ciue ensanguenta o continentE• europeu, que po
demos saudar a . Republica Fr.ancezu, que faz dessa data a 

' 
I 

·,(•) Este discul'so não foi revisto pelo -orador. 

',, 
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principal do seu calendario civíco, ·commemora~do o inicio da 
democracia em França e a .declaração dos direitos do homem., 

Obrigados, c·omo E:stavarrros, pela nossa situação neutral, a 
conservar em sHencio tudo aquillo que pudesse aff~:'Ctar 
qualquer das nac.ões em luta, agora, que u Co11gresso Na
cional indicou e o Governo· F!lderal decretou a revogacão dr. 
decreto de neutralidade, é de nosso dever saudar a nossa • 
gra,nde ami:;a, ·a R.t.pub!ica Franceza, sobre a qual já di-'· 
VCI'sM v.ezes ,em discursos nesta Casa,. tem tido o Senadu 
occ?sião dr;• manifestar ::1: affeição que por ella . lemos e a 
amizade que a ella nos. hga. · '· 

Ho,ie dá-se D facto excepcional de s.e •encontrarE.m 'em 
nguas brasUriras forças ·navaes daquel!a Republica, que ama-
11M solemnisam, com todo o .enthusiasíno da operosa colonia 
franceza o app·lauso dos brasileiros, a gloriosa data da sua 
patria. · · 

Para não repetir agora o que está na consciencia de 
J.odo.s e. as palavras que, sobre a França, já foram proferidas, 
por diversas vezes, pela' mesma pessoa que vos· .lirige a pa
lavra e por. outros, dire-i que as provas de amizade e ca
rinho· que temos dado e recebido da Republica Franceza au
torizam a r.os.sa manifestação solemne, em horrrmagem ú. 
grand~ data. pelt que v~nh:: reque~·13r ao Senado que se•· ex· 
peca telegrúmma ao Sr. enviado extraordinario e ministro 
plenipotenciario · da Republica Franceza nesta Cap·ital, para 
que- fa!}a chegar ao c~nh:ecimento du seu .Governo . as con
.gratular,ões desta Casa do Congres.so Nacional pela data '([e 
amanhã, tão gloriosa para a Franca e ·que o, Brasil consi
dera como uma de suas d'iítas nacionaes. (illníto bem.;. muito 
bem.) · · · 

. O Sr. Presidente - O .Senado acaba de. ouvir o ~equeri
. mento feito pelo Sr. Senàdor Mendes de Almeida, para que se te-
legraphe ao Sr .. enviado ·extraordinario e ministro plenipoten
•ciario da Republica Franceza nesta Capital, para que faca chegar 
ao conhecimento do seu governo as congratulações desta Casa de 
Congresso .pela data de amanhã, .tão glo-riosa para a Franca e 
que o Brasil considera .como uma de suas datas nacionaes. 

Os s~nbores que approvam o requerimento oueiram le-
vantar-se .. (Pausa.) · 

Foi approvado. 

: O Sr. João 'Lyra -· S!'. Presideu te,. achando-se sobre a mesa 
a redaccão final do projecto do. Senado .concernenfJe á defesa 
nacional, peco a 'V'. Ex. que· se digne consultar se concede 
displensa de impressão para elle ·ser immediatamente discutido 
e. votado. · 

O Sr. Presidente - ·O .St'. Senador João Lyra requer 
dispensa de impressão para ser immediatamente discutida e 
votada a redacção final do projecto do Senado n. 6, de 1917, 
que dá providencias sobre n. d~fesa nacional. 

s1-vol. III 7 
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. Os senhores que approvam o requerimento queiram le. 
van Lar-se. (Pausa.) . 

Foi approvado. ' 
.Discussão uhica 'dtl redaccão final do proJecLo do Senado 

n. 6, de 10:17, que autoriza ô Presidente da Hepuhlica a to· 
mar medidi1s que r~~ularizem o ser~iço nas. of_ficinas mili.La .. 
res, completorn os referentes . á rndJOtelegraplua, .neoessanos 
no servico r.•twnJ c inilitnr, estabeleoam a .rêde ·ostrategica da 
viação terrestre, promovam a estatistica dos meios de trans
llOrte é à fazer as oi)ertü_;~õ•es .de ·credito ,que 'julgar necessarias. 

Approvada; vae ser remettida á câmai•u dos Deputados. 
' 

oi:lri:EM: bo DIA 
GRATIFICAÇÃO' DE FUNÇÃO A D, MARIA B;\RRETO 

.Biscussão unica do' néto do .Prefeit'o dó Disiricto Ftldera1 
n. 8, de 1912, á r·esolucão do Conselllo Municipal que mo nela 
pagar á economa addida ao In&tituto Profissional . Feminino, 
Maria da Gloria Barreto, a gratificação por S'c:rvico nodmno. 
prestado como .inspectora ·de alumnbs do mesmo institutõ. · 

· Approvitdo; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. · . ' 

tRATlFlCAÇlO ,\DDICiO:NAi'. A D, JOAQÚÚ'IA DE A~SUMPÇÃO . ' 

.. .Discussão unica do véto· do Prefeito do DiSitricto F~rlo5rai 
n. :1.0, de :1.912, á rêS'olução do Conselllo ·Municipal que torna 
extensivas á professorá jubilada D. Joaquina Rosa Pt!r·:ira ue. 
Assumpçãci ·as di&posicões do decreto. n. :1.. i 70 de 16 de ja
neiro de 1908; para o fim de lhe ser concódid:t a gratifics.cãc; 
addicional da metade dos vencimentos. • 
' Àfjpt.'ovado; .vac ser dev'olv!áo ao· Sr. Prefeito. '·1 

'. ' 

. ·(i Sr. Preslaenie - Nada m'ais haven:élo 'a tra~r, vou 1e· 
v'aníar a sessão. . · · . . · · . · 

Designo para ordem do dia da seguinte: · 
Trabalhos de Commissões. 

·' Levanta-se a sessão ás 2 horns. 
'· . .: I _...;., -'--

55" SESSÃO EM Hl DE JULHO DE 10-17 
. ' ·-

PRÊSIDENCIA DO SR, URDANO SAN'fOS1 PRES!DEN'fE 

A' :L hora da:tarde abre-se ·a sessão, a. que concorrem. ·os ·S1•s • 
A. 'Az~r~do, Perh•o B,orge~, -~!êrcilio l.uz: f>e1:eira. Lobo, . Lope~ · 
GonÇ~Llves, Rego Monte1ro, S!lver10 'Nery, IndiO do Bras1l, Mendes de 
Almeida, Jose Euzebio, Pires Ferreira, 'Ribeir~ Gonçálves, Jo!to Lyra, 

' . • 
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Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Dantas l:lal'!'eto, Araujo Góes, Ray· 
mundo. do Miranda, Luiz Vianna, Erico Coelho, Paulo de F!·ontin, 
Buono de Paiva, Bel'nacdo Monteiro, Adolplio Got•do, Alfredo Ellis, 
Eugenio .Jardim, Gonzaga Jayme, .José«l\lut•tinbo, Xavier da Silva, 
Alencar Guima1·1Les, Gene1·oso Marques, Hivadavia Corrêa, Soares dos 
Santos e Victorino Monteit·o (3i>).. . 

D>lixam de comparecét• com causa justificada os Srs, Metello, 
Arthur Lem.os, Costa Rodrigues, Abdias Neves, Ft·ancisco Sá, Tbomaz 
Accioly, Antonio ele Souza, Elôy de Souza, Wafl'redo Leal, Rosa, o 
Si! v~ Hibeiro de B!•itto, Gomes Hibeit·o, Siqueira de Menezes, Guilher· 
nHl campos, Ruy Barbosa, JoiLO Luiz Alves, Miguel de Carvalho, Lou" 
t•enço Baptista, Irineu Machado, Alcindo Guánabara, Francisco Salles, 
Rodrigues Alves, Leopoldo de Bulhões c Vida! Ramos · (2(1,). 

E' lida, post~ Clm discussão e, sem debate, . approvada a acta. da 
scsslío anter10r. 

o 'sr. i• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDmNTE 
. Offlcios :

Do Sr; 1• Secretario da Camara dos Deputados r-emettendu 
a seguinte , . · . · 

PROPOSIQÃ.O 
' ' . ' ' 

N. 3.6- 1917 
/ 

O C.ongresso Nacional r.esolvi! : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder a João Jos·é de Araujo Pinheiro, fiel de 2• classe 
da Dire.ctoria Geral dos Corr-eios., um anno de licença, corri 
ordmado, em prorogação, . para tratamento de saude; revo. 
gadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 13 de julho de 19i7. -João Ves· 
. pucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. - Antonio 
.Tos é da Cost~:~ Ribeiro, 1 • Secretario. - Juvenal Lamartine· de 
Flaria, 2• Secretario. - A' Commi,ssão de Finanças. 

Do· Sr. Ministro da Justiça e Negocies Interior.es, transmit
tindól a mei)sagem com .q:üe o Sr. llresidente da Republica. 
restitue dou~ dos autographos da resolução do Congreii,SO Na
cioila:J,. sanccionada, que considera de utililade publica as as
soci'nções brasileiras de E\Scote:iros com séde no paiz ·e a de 
Imprensa, desta Capital. - Archive-s·o um dos autographos .e 
remetta..se o outro á Camara. dos Deputados. · 

,D'o Sr. Ministro da Viação .e Obras Publicas, transmittindo 
as m~I)sagens com que_ o Sr, Presidenl,e da Republic.a restitue 
dous dos autographOs das se,g;uintes relsoluçõe~ do Con· 
gress0 Naciona-l, sanccion'ada.s: · 

Declarando serem. de .exclusiva competencia do Governo 
Federal .. os serviços radio-t-elegraphico e radio"tel~phonico no 
territol'iO brasil~;•ir.o; . · ' · · · · 
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Autorizando a construcciío de um ramal da Estrada de 
Ferro Lorena e Piquete, em direCj,lãO ao planalto :!entrai, pas
sando p9r Itajubá e PeclJ:a Branca, no Estado de Minas Ge•raes. 
- Arcluve-se um dos autographos e remetta-se o outro á Ca.
mara dos Deputados. · . . . · · 

Dq Sr. Governador do E<!·tado du .Piauhy agradect:.ndo a 
participação do Senado de haver sido reeleita a mesa que 
tem de• dirigir os trabalhos da actual sessão. - Inteirado. 

Do Sr. Augusto C. de V. Monteiro, prefeito do departa
mento do Alto Acre, communicando ter reassumido as funccões
<lo seu cargo nu dia 12 de maio findo. - Inteirado. · 

Telegrammas: . 
Do Sr. Ferreira Chaves, Governador do Estado do Rio 

Grande do Norte, congratulando-se com o Senado pela pas
sagem da data de 14 de julho. - Inteirado. 

Dos Srs. GovE.rnadores ·e PresideÓtE's dos· Estados do Es•
pirito Santo, de Minas Geraes, de Santa Catharina e do Ama
zonas, congratulando-se com o Senado pelo mesmo motivo. -
lnwirado. , 

Do Sr. Alves de Castro, communicando ter prestado , o 
compromisso e tomado posse do cargo· de Presidente _d0 Es-
tado de Goyaz. - Inteirado. . . . 

Do Sr. Alcantara Bacellar, Governador do Estado do' • .o\ma
zonas, commtinicando a installacão dos trabalhos da Assem-
bléa I,egislativa · do Estado. - Inwirado. · 

Do Sr. Presidente• da referida Assembléa, fazen'do"idt:.ntica 
communicaciío e participando a eleicão da Mesa que tem 'de 
dirigir os trabalhos da presente sessão. - Inteirado. 

' . 
O Sr. a• Secretario (se1•vindo de 2•) pr()cede á leitura do 

seguinte 
PARECER 

N. 106 - :1.9:1.7 

· .José Azevedo Bastos, alferes que era do 2• batalhão. de 
infantaria da Guarda Nacional da Capital Federal, foi nrobi
lizadD, ,com· seu batalhão, por occasiãn . da revolta de partEJ 
da .Armada Nacional, contra o entãn vice-Presidente da: Re
publica, -em exer'cicio da presidencm, mareqha! Floriano V. , 
Peixoto. ' 

· Em um dDs sangrentos encontros com os adversarios. fol 
inutilizado para o serviço militar e. reformado como alfereS! 
do Exercito, na .fórma da ·lei n. 648, de :18 de agosto de 1852. 
art. !l" ~ :1. •, com a declaração de ter ·ficado incapaz ue prover 
aos . nreios de subsistencia. , · 

;·;·:Pedidas pelas Commissã0 de· Marinha. e Guerra· ao Go
vc~no Federal informncões, este, explicando os actos que pra
,ticou o governo de então, acima referido, de'clarou .que a 

... 

.. 
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tabella da reforma foi de accõrdo com a tabellá do d~creto 
n. 946 A, de 1890. 
· Examinados .0s :papeis 1que foram submettidos ao ·seu 
estudo, a Commissão de. Marinha e Guerra: 

Considerando que se trata de cidadão que, como guarda 
nacional, deixou todos os m:eios com QUi), como cidadão, pro
via ao seu e ao sustento 'C! e sua familia' e, promptamente, 
como aliás os seus· companheiros de milícia, se apresentou ao 
serviço lEgal, como era do seu dever; . 

Considerando qui), em combate, no cumprimento de a.ua 
obrigação militar, foi tão gravemente fE::Tido que fico.u im

. possibilitado de prover a sua subsistencia e á dos seus, como 
provam os documentos juntos; 

Considerando que a quantia qu·3 i)SSe cidadão percebe 
como reformada mal acode ao seu abrigo e ·3Ustento pessoal, 
se)l~O problematíco o que possa servir para uma pequena fa-
mJha; · · · · . , . . 

Considerando que · a tabella pela· qual requer ser atten- , 
dido o pagamento da reforma augm:enla apenas de trinta mil · 
réis mensaes ·essa reforma; ' . · · 

Considerando que . a um brasileirCt nE::'ssas condições não 
se devem regatear pequenos auxílios que de uma fórma. mi~ 
nima poderão compensar seu infortunio, é de parecer que 
Beja adoptado pe.Jo S~nado o seguinte projecto de lei: 

N. 7 ·"7'· :1.9:1.7 
O Congresso' Nacional resolve: 

. .Artigo unico. A reforma concedida em 9 de novembro de 
i894 ao alferes José Azevedo Bastos, do 2• batalhão de in
fantaria da Guarda Nacional da Capital Federat, por tE.l' 
sido julgadd incapaz de prover aos 'meios de sua subaistencia, 
em vhtude dE• ferimentos l,'ecebidos em combate, será con
siderada para ·que o soldo delle seja pago pela tabella 247, 
de dezembr.:. de 1894, a contar da data da presente léi; re. ,, 
vogadas as disposicões em contrario. 

Sala das Commissões, 1.3 de .iulho de 1.9:1.7. - Pires 
Ferreira, Presidente. - F. Mendes de Almeida, Relator. -
A. Judio do Brasil. - Soares dos Sani.os. - .&.,' Commissão de 
Financas. . ' 

O Sr. Erico Coelho · -· Sr. Presidente, pedi a palavra para 
apresentar dous requerimentos, os quaes passo a ler: 

· «Requeiro que a Mesa do Senado solicite informa"' 
cõcs do IPod~r Execútivo respeito ao designio de pagar 
~oldadas nos corpos denominados «Linhas de Tiro:t; 
quantos concorreram espont.imeamente ti parada· mar-· 

c. ia! do Sete cjo Setembro proximo vindouro, dignando.se 
mencionar :í verba autorizada pela qual correrão se • 

. ~~·wlhantes. despezas.» 
Não é. tnnto, Srs; Senadores, que se mP. afis-ure oneroso o 

r.\ispendio do alfm,lmi\s cQntenns do çol}tOR necessnril)s ao paga. 
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manto das soldndns aos populares, pela affluencid das Li
nhas de Tiro á solemnidade do Sete- .de Setembro, quanto me 
parecé, anomhlia extranhave_l ._o Mínisteri~ da Guerra mobilL 
lízar esses agrupamentos CIVIs a pr·oposito da parada mar
ciàl. 

.::Requeiro que a Mesa do Senado peça aos Gover. 
nadares ou Presidentes dos Estados F~:~deraes e tam
bcm solicite do Ministerio da Justiça, no relativo ao 
seu governo no .D\stricto Federal e da m~sma sorte 
no longínquo Territorio· do Acre, o esclarecimento se. 
guinte: . . · 

•, nf!'i('i·1p~ P g·uardns al~stndOS em Cadi! 
batalhão existente da .Guarda Nacional, quer se ache 
o effectivo completn na fórma da lei, ou · acaso se 

· encontl'e deficiencia de milicianos.». 

· Solicitei, o anno passado, por intermeclio da Commissão 
' de Finanças; que se dignasse o Podey Exe.cutivo informar a 

respeito dos effectivos da Guarda Nacional, por batalhões 
exislrmtr.s. em diversos lagares do paiz. ' , 

As informaçõEls do Sr. Ministro da Justiça . vieram de 
todo insufficientes. . · 

Esl.e quadro · (most1•anrlO um 1Japel), carimbado pela Se
cretaria da Justiça. menciona apenas 1. 922 bri&n.das de in
fantaria, <i75 ·brigadas de oavallaria, e -166 brigadas de arti
lharia, somma'ndo 2. 763 · brigadas, as quaes devem corres. 
ponder a quatro' milhões de homens. . . . 

O SR. Am>REoo ELLrs - E' o exercito chiner.. 
' . O. SR. Êrüc0 CoEt:i-ro - ... milicianos para a defesa ~Lor-
ritoriá!. . · · 

Nenhum dos Srs .. Senadores se. i!lude, suppondo quo na 
reillidade . essas brigadas· ctinteem . effectivos do Officiaes O 
gtiar'das, incorporados na fórma .. da lei. -

1\fas faltando informacões solicitadas por intermedio da 
Commissão de l!~inanças fórmula de outro modo· o requerL 

}J)Bnto1. esperando que a Mesa do Senado obtenha os' esruaro. 
ClmqntOS, 

. Peço ~ejam. inseridos no «Diario .elo Congresso» estes pa. 
peJs relatJV05 ao assumpto. 

Documentos a que se refere o orador no seu discurso 

.. Minlstr.rio. da Justiça e Negocias Interiores - Rio de Ja
ncn•o; 17 .. de .julho de .1916·. 
· ..... Sr. P1•esidente da Co.mmissão do Finanças do Senado. Fe. 
dc_ra~ -'-. Respondendo a9 _pedido dA infOI'mações dessa Com
iff!lSsao .. constante do offlc1o sDI:J o n. 5, ele, 22 de junho pro. 
x1m~ fmdo; tenho a honra de declarar-vos que a Guarda 
Nne~onal obedece á orgmuzncãu ostabí:Jiecida no decreto ·nu. 
mero ü02, à" 19 ele seLembro de 1850, ainda em vigor, e o 
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numero do officiaos, inferiores' o praco.s daquella milícia se 
acha discriminado no alluclido decreto. · 

A Joc.alidade das brigadas· é, nos tliversos Estados e no 
1'erritorlo elo Acre, na séde das respectivas comarcas, e, no 
EsLácio de Pernambuco, na dos muuicipios,..,na conformidade 
da sua divisão judiciaria. 

Junto a· este encontrareis um mappa do numero de· brL 
g·a.das existentes. até ú presente. data no territorio da. Repu. 
bbca. l · · · · - . 

St1ude e frater.nidade. - Carlos Maximiliano. . -· 

(lUA!lDA. N,\CIONAL 

.. 

Brigadas 
' 

Circumscripções 
. 

~ "' ' ~ ' ·;:: I ·;:: ·~ :... 
~ ~ ~ '!'o tal ~ ..:= =: -"' -S· > ·~ - I 
=: "' ... - o -:;:: 

... ' ... ··-···· .... ... . .. 
Torrltorio .. do Acre ............ :18 ~- 6 2~ 
Amazonas . ..•.. · ...... : ....... 53 5 10 6S 
Pará ............ ;.~ .......... :l3ü :l:l '6 11;3 
~Ia.rn.nl1ão . ................... , i:l5 24. 6 145 
Plaul1y." .••.•....•••.........• 62 :17 3 82 
Coará .. ~ ... , .................. :LO:! 20 4 125 
Hio Grande do Norte.- •••.••.•. ,;)ó) 7· 1 30 ~~ 

Pni'al1ybn. ...... .......•....... 3.0 () 1 40 
Perna.1nbuco. I •• I I •• I I I •••• I I I 171 64. () '244. 
Alagoas ....... ~·~,I ••• I •••• I I. 32 4. 5 4:1 
Serg·ipe ...... I •• ~ •••••••••• · •• 24 '() o 33 
llal1in. I O I tI I I I I I I I I I I I I I I I 1'1 I 24.0 ~ i 243 ~ 

Espirita Santo~ ; ... I I • I~ ~ •••• • 55 '> o 57 ~ 

ruo de Janeiro. I I tt tt t. I ... 11 I~ :109 67 44 220 
Cn.pitall~edernl. I •• · I~ I ..... I .. 7 2 1 10 
1\Hnns Gernes .... I. I •• , ••••••• 

gaa 141 4:1 504 ~~. 

2'7!i S. Paulo ... I •••• I~ •••••••••••. 1\lS 77 
,. 
o 

Pnt•a.ná.~: .... ', .. I ••••••••••• • 52 36 ,lj ()4, 

Satita. Catharina. ~. ··~ ......... · :18 16 3·· 3:7 
Hio Grande do Snl ....•.....•• 90 :126 9 "'~·· ""~" :Matto Grosso . ....... I •• I ••••• 

.,,. :17 3' '45 ~o 

Goynz .• ·1 
•••• I •••• I ••••••• :• ••• • • 4"! ~~ 2 63 

' .., 
' 

' " -- ·- . 
I G7" ·. 2.~()3 : 1.022 ' i) ' 166. 

' 
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Vem ;\ Mesa, é lido, apoi:~tdo e posto rm dii'nns.~iío o se
,t,minto 

. REQUmHM I>N'I'il 

N. 3 

Requeiro qur. a Mesa do Senado solicite informações do 
Poder Executivo respeito ao .desígnio de pagar soldadas aQs 
corpos denominados «Linhas: de Til'Q», quantos concorrerem 
ospontnnenmento á parl!Jda marcial de sete de setembrp pro
.:timo vindouro, dignando-se mencionar a verba autorizada. 
pela .qual correrão semelhante.s gastos. · . 

Sala das sessões, 16 dr. ,iulho de 1917 ... '- Erico Coelho •. 
Encerrada. 

O Sr. Presidente - Não. havendo numero no recinto, vou 
mnrí.dar proceder á .chamada. · . . . 

ProcedPn'do-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. 
Indio do Brasil, Cunha Pedrosa. Epitacio Pessoa, Dantas 
Bnr!'elo, Hayrnundo de Miranda, r .. uiz Vinnna, Alfredo Ellis, 
.Eugenio Jardim, (.J:onraga ,Jaymo t1 J:Iercílio Luz (iO). 

O Sr. Presi'dente - Responderam á c·hamada . apenas; :24 
Sr~. Senad<ll'(\8. 

l\ão ha numero; fica adiada a votação. ' 
Vrm á Mesa, é lido, npointÍo o J1nst o Pm di~nnssiíQ o se

guinte 

REQUERIMRNTO 

N. ·~ 
I 

'A Njueiro Que a Mesa I:! o Senado· peca aos.· governadores ou, 
presi;J•~nfr.s dos Estados l!'ederaes, e tambem solicite do Mi

.. nisteri<• ela .Tust.iQa• no relativo ao seu go'Verno no Distri1:to 
Fedr;r:•al, o da mesma sorte no longínquo Terrítorio do Acre, 
o esclnrrr·imento seguinte:. · 

·o num(lro de. officiaes e guardas alistados em , cada ba- · 
tnlhíio exi~tente da Guarda Nncíónal, quer se ache o· efi'ectivo 
co!~pleto na fórma da lei, on ac.aso ·se ~ncontre deficiente de 
m1hcumos. . \ ~ . 

' I • ' 

Sul a· das Bessões, 16 de ,iulho de 191.7. - Erico Coelho. 

· o Sr. Mendes de Almeida -- ·sr. Presidente, começo agra
<lecen<J•o no eminente Semador pelo Estado do Rio de .Taneiro 
a opportunidade que me dett de Teiterar as observações,. por 

,ÍI 
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diversas vezes feitas no Senado, a respeito do grave assumpto 
do defesa nacional pela segunda linha, ou Guarda Nacional. 

O Senado conhece perl'eit.nmente a instituição que desde 
J?ei,ió até Eusebio de Queiroz· teve uma fórma, deste ultimo 
ministro da Republico teve outra. l!'oi a instituição estabe
lecida parn auxiliar ás' forças militat•es, para servir á manu
tc1noão da ordem e da lei do ·Imperio. 

· Al;é 18ü~. a inst.ituicão esteve quasi qu,e em ligeira pe-
numbra, . servindo unicqmento os cidadãos para ella nomea
dos como officiue~ de verdadeiros auxilia:res do . Go·v.erri~>, 
organizando, sem rlespczas .para. a Nação, as forças de. que 
ella tinha necessidade, aqui e nas Províncias do Imperio. 

Quando estalou a guerra do l?araguay, essa instituição 
tornou-se verdadei·ramente effectiva, concorrendo todos os 
eommandnntes superiores, que eram homens de valor, que 
eram homens patriotas e dedicados, para a organização de 
differentes·corpos, de muitos jjcor.pos, da maioria dos corpos 
que seguiràm para o Paraguay, .auxiliando, como todos sa
bem, as forças. do Exercito tna d'efesa gloriosa do Brasil · na-
que !la sangrenta guerra. .·· . . 

Como fosse necesswrio fazer· descansar os cidadãos alista-· 
dos nessa. instituição·, e porque ,iá começasse o abuso, qu~ 
depois .se tornou criminoso, do movimento feito nos Gover
nos do 'Brasil para nomeação. de officiaes da Guarda NaciO
nal, o Imperio, em 187 4, estabeleceu o licenciamento geral 
das forças da Guarda Nacional e a prohibição de l!lOmeação 
de officiaes ·sinão para as vagas que se dessem nos corpos· e 
que fossem Julgadas necessni:ias. Assim, ficou a Guarda Na
cional tranquilla e descansada, esperrundo os movimentos gra- . 
veR que pudessem occorrer para que ella se apresentasse de-

' vidamente apparelhada, promp·ta para a defesa do paiz, em 
caso de nece·ssidade, até que, ao tempo da Republica, o Sr. 
Campos Sa!le.s, en:ttão Ministro e adversaria · da instituição, 
porque ~atendia. que ella não .prestava os serviços . que de-. 
veria prestar, não .. estava organizada efficiéntemoote, bas
tando ns forças do lTixercito para a defesa nacional, foi todo 
o seu material entregue . ao · GoverillQ da· Republ'ica e crentes 
os cidadãlos de quQ não mais se tocaria na Guarda Nacional, 
porQue, nas vesperns da Republica, o Sr; visconde de Ouro 
.Preto·, Presidente .. do C01nsclho de Mini.stros, entend'eu que se 
devia ·levantar essa instituição, para que ella correspondesse 
nos seus fins· e porque num paiz . como este, es1'tlncialmel!lte 

. democratico, não convinha augmentnr os nucleos do Exercito 
Brasileiro, e assim se deveriam preparar us foréas auxiliares 
p:ll'a.' em devido. momtfn to, entrarem na composição das for
(' as militares do Exercito. 

Pareceu isso nos adversarias do Imperio um meio de evitar 
a prosecussão da campmnha de propaganda republicana. Mas, 
0 marechal Deodoro da Fonseca,· que conhecia perfeitamente 
o quanto essa instituição poderia servir . ~o Brasil quando 
J'osse effoctuada o. cnamacla ás armns, venfiC0\1 qllle era oon-
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veniontc o seu desenvolvimento, pOr(Lue o povo a ella .30';Li-" 
nhn hnbHundo e podcrin. nos poucos ser '[lrcparadn e cor~ 
respCindcr a expecta Uva geral. 

EnWo S. Ex. fez proniulgnr um decreto do Governo 
· :Provisorio . subscl'iplo pelo pranteado• c eminente Sr. Dr. · 

·Campos Sàlles, recil'gnnizando a milicin nos termo& dO volun
tariado. O Chc::fc do Governo Provisorio não reflectiu no mo-· 
·menLo, pelo cnthusinsmo. de 9ue se possuiu na ·reorganização 
do pniz, _que . hn um mtcrobiq vcnenos•o em tod~s os nos~os 
negocias pubhcos, que ó a politiCagem. 'E como ttvessem sidt) 
pcln Constituição abolidas ns condecorncõe~. e não .se tivesse 
meio de premiar·, sem nll;n. des•pezn, os. serviços publlcos, com
pcnct.rndos os membros dn Assemblóa Constituinte de que o ci-

-dadão ficaria bem 'pago somente com n certezn do ter bem 
cumprido o seu dever, ní10 reflectiu, re·pito, que essa insti- -

· tuição ass•im reorgunizncln nnQ,pelJ.es termos não fazia ma1s 
do que continuar a desorg-uni!ação veriilcnda de 187 4 para 
dennte na Guarda Nacional.. 

Immcdiatilmente 'o Sr. general Almeida Bnrre·to, que foi 
nomeado commandante superior, procurou diversas pessoas oo 

. alto descortino republicano, que éonheciam bem os termos dn 
propaganda; que até poderiam auxiliar, .como. cidadãos pa
triotas que eram, ·as novas instituicões. Verificou-se que· o 
mal continuava ·e que remedia melhOr· não poderia haver do 

-que restabelecer a lei de 1.850, n. · 102, o . que foi 'feito .em 
180G, com as alterações naturaes, devidas no regímen repu..: 
blicano. 

Foi o Sr. Prudente de MorM's: o pranteado chefe paulista,· 
qu~ promoveu e permittiu que se tornasse mais desenvolvida a 
,J)'fOpaganda pura· es•se flm, no intuito bem claro de reorga
mznr uma milicia que julgava util e afastar os perigos an
teriores. a que não tinha dado o seu· assentimento, recusando 
a creação ele brigadas· e nomeação de'· officiaes; até que uma 
lei elo Congresso estabelecesse os fins principaes do insti-
tuto. . . . -

Si ~e tiv&sse cumpri·do a lei (os inglezes dizem que 'sem
pre h a um si pendurado no canto das questões), si se . tivesse 
cumprido n lei, si o patriotismo fosse identico, desde o Pre
sidente da Retmblicn ao seu ultimo auxiliar e aos membros 
do Poder Legislativo, a instituioão .dn Guarda Nacional esta
ria ho,io onr)o devia estar, prestando o seu devido, util e in. 
dispensavcl contigente á defesa nacional. .Mas, cada um dos 
chefes politic'Os .. Ministros, \Senadores, Deputados, Governa
dores, entendeu que devia prestigiar a roda que o cercava, os 
pedidos recebia as solicitações que. J.11e eram dirigidas, 
atirando. para ·n derrama de patentes da Guarda Nacional as 
grntificaCõcs .que pensava poder .prestar aos seus auxiliares 
politicas. · · 

Muitó bem que assim fosse. Concordo que isso so fizesse. 
mas que se fizesse .com o devido criterio, porque não só r oram os chefes impo·rtantes chamados para esse serviço, mas· 

' 
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todo ·e' qualquer auxiliar ínfimo. elos indivíduos que Unham 
uma parcella do poder na Republica. · 

E' uma lamentavel vergonha, j,{L o tenho dito no Senado 
o .Pela imprensa desde 20 annos para cá. Bato-me· por essa 
insti.tuicão com o mesmo interesse por que me bato pela minha 
patr1a. . . . . . 

Os. meus· esforços foram improfícuos, até que, no governo 
do Sr. Nilo Pecanha, tantas foram as minhas reclamações 
insistentes que S. Ex.. me declarou que não nomearia mais 
officiaés da Guarda Nacional, o então me compi:'ometti a apre
sentar projecto em condições de ser adoptado. 

Devi cio a um amigo na Gamara. dos. Deputados, foi apre
sllntaclo então um projecto ele reforma. ela Guarda. Nacional, 
devido aos meus c' aos trabalhos do coronel: Josino Silva digno 
secretario geral, mas naquella . Casa recebeu clle taes modi
ficações que; . ahegando a.o Senado, fo-i preciso concordar com 
algumas e rejeitar outras. · · 

A Gommissão de Marinha c Guerra do Senado, composta 
do •Sr. marechal Pires F-erreira, dg Sr. Gabri'el Salgad(l·. <los 
Santos, do Sr; Felippe Schmidt, que ·está bode presidindo o 
Estado de Santa Gatharina; do Sr. Dr. Laura Sodré1 ho.ie .no 
exercício de Presidente do Pará, o do 1Sr. almirante Indio do 
Brasil, discutiu meudamente, de fórma patriotica, todos os 
artigos do projecto; fez as modificações que o criterio mili.,. 
tar dos seus i!lustres membros entendeu . dever applicar á 
1·eorganização ·do instituto, e, fina.lmente, o .Sen~do deu o 
seu voto, seguindo o· projecto para a Gamara dos Deputados, 

· com as emendas feitas. · 
E: possível que a· reforma tenha defeitos talvez graves; 

mas o que posso assegurar ó ·que os grandes males que des
truíram a Guarda 'Naoio·nal, que lhe perturbaram a organi.:. 
zacão salutar, da.da por Euscbio de Queiroz, esses erros ·são 
mínimos em comparação com as vantagens -que e!lo. offerece. 

Quaes eram os principaes defeitos do.. Guarda · Naciona~? , 
Primeira, a nomeação . directa. dos off·iciaes. ·sem exame: · 

sem folha corrida, sem serviço prestado ao paiz, sem idade 
r·cgulamentar, s~m a hierarchia sucessiva oos postos; <lesde 
o primeiro ao ultimo. Isso a reforma destruiu. Si esso.s 
emendas forem approvaclas ·na Gamara, onde o projecto está 
em ultimo turno da- c.ua discussão, não mais será nomeado 
guarda na.cional qtiém não 'tenha feito serviço no Exercito 
quem não tiver folhà corrida, provando que é cidadüo digno 
de tro.z·er as divisas de officiah quem não tiver feito exame 
perante .:ommissão militar regularmente indicada no projecto, 
finalmente, nenhuma official podeuá ·ser nomeado sem que · 
haja ·vaga e o requeira. . · · 

Este . grande mal a. .n'omeacão directa. a nomeacão do 
qualquer cidadão para official da Guarda Nacional, foi com-
pletamente liquiclado pelo projecto. · 

Depois, o alistamento elo guarda naciOnal ·foi do tal 
fórma prevenido c organizado quo dos 19. aos 21 annos ·C dos 
.34 em deanto ninguem po0erá escapar ao serviço do. milícia • 

• 
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Feito o 'lll'epar•o do guarda nacional para primeira linM 
do Exercito, muito se ter:í adeantado na sua instrucçã~. De~ 
pois, quando ellc tivesse acabado 6 seu tempo de servrço re
gulamentar, .iá vinha para as fileiras com a instrucção do 
Exercito e pratica do mesm() servico·. 

E' por conseguinte, um projecto que attende aos ele
mentos indispensaveis a uma f()rca: o seu alistamento e a 
sua instrucção, . · 

Além disso, o recrutamento do official não ser.4 um fa~ 
vor do Governo. Ha varios elementos que convergem para 
este serviço e taes que, realmente, o official da Guarda Na
cional serã um individuo digno de toda ·a consideração. Tudo 
mais fo·i feito nesse sentido, girando em torno da organização 
de 1908, introduzindo-se na lei um artigo em que se prevê 
a •hypothese de modificações da do m:.xercito, de modo que o 
miliciano ficasse preparado no serviço regular do Exterior; 
em ordem a poder prestar os seus ·serviços em casos de 
guerra; . 
· Tudo isso foi feito com a devida regularidade pelo Con-

sr·esso Nacional. . 
.Ora1 senhores, parecin que tínhamos. começado a reali

zar esse « desinderatum », pelo menos em relação ao tempo do 
Presidente Nilo Pecanha. f.J\! Camara e o Senado concorreram 
com a sua votação para a. realização dessa aspiração. Mas 
eis que, de repente a situação mudou e passou a ser o 
que infelizmente era até o dia que .·começou a execução do 
sorteio militar.. . . . 

.Sendo Ministro da Guerra o !Sr. marechal Hermes da 
· Fonseca teve •S. Ex. ocensião de· ouvir ler o nosso projecto. 

c ·de ·concordar com os seus termos, . promettendo, ·soJ.Qmne
mente, ao propagandist.a incessante que não faria nomeações 
de of'fi.eiaes da Guarda N aCionãl concordando com a idéa de 
não mais serem preenchidas ·as vagas que· se fossem dando .. 
· Quando S; Ex. foi eleito .Presid·ente da -Republica e 
tomou .posse 'do car•go, nov·amente lhe fiz o ·.pedido com as 
mesinas ponderações. · . , · · . 

Um bello dia,. porém, o Díario Official veiu pejado da 
nomeações de todo o calibre, figurando as .solitacões feitas 
desde o tempo Nilo .Peçanha até á occasião em 'que se tinha. 
o0ncetado este delictuoso · proceder. . 

O ridículo, senhores, está em qu.,- o Governo faz disso 
«um bello meio de renda.» .. · · ·. 

De modo •que nós sa·crificamos a ·dignidade ·dos postos 
militares, a organização o a instrucÇão . dos cidadãos desde a 
idade om que· elles possam .começar a seryir, prejudicando 
assim a defesa nacional, em troca .de uma insignificante renda, 
·rrue nunca nas·s.flu {]e mil e tantos contos . 

. O ISn. PAULO DE FriONTIN - Nãl) é verdadeira ··a causa., 
o' SR. T"Ulz VrANNA - E' um imposto lançado á vaidade, 
() ISR. · Ü\I:EJ.I!DES DE ALMElllA - Ó nobre Senador pela Bahi(\ 
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' . 
·acaba de confirmar que é um imposto á vaidade. E' o que 
se diz. · 

Por vezes ten·ho appelado, não . d·irei como Jeremias, 
porque isto não ·é uma lamentação, mas -como propagandista 
convencido da verdade para· que de uma vez por todas cessem 
·esses inconv.enientes porr1ue, ·senhores, estes mesmos cida
dãos, assim nomeados illicitamente, visto como á creacão .das 
brigadas não precedem os elementos de ·estatística reclamados 
por ·lei, estes mesmos cidadãos, digo, ·zombam do facto, e, 
rindo-se, o communicam aos seus concidadãos, julgando-os 
invejosos daquelles postos, gabando-se de que são isso ou 
que são aquillo I . · · 

·Muitos de vós mesmos, SrR. Senadores, quando se vos 
falia da Guarda Nacional -riem zombeteiramente, o que é la-
mentavel. (Trocam-se. apartes . .) ' . 

Entretanto, cada um dos \Srs. Senadores ou Deputados 
'é cumplice do aviltamento de uma 1nstituição nobre como é 
a Guarda Nacional. 

' Eu daqui declaro que este i'a·cto •í tantG · mais lamen
tavel quanto todos estão certos de· que é necessario instruir 
o povo, preparando-o para o servir;o das armas, sem sa
crif'ic.io · pecuniario para a Nação, pois não lhe sendo possí
vel. pagar aos officiaes e a toda a força de que dispõe, não 
lhe sendo possível pagar « prets » e soldos -aos cidadãos in- : 
scriptos na Guarda Nacional, segue-se que seria necessario 
providenciar por qualquer fórma para que ella existisse sem 

· prejuízo para o Thesouro. - · 
O SR. A. AzERJEDO- E' o que está se fazendo agora . 
. 0 ISR. MENDES DE ALMEÍDA- Permitta-me V. Ex. que eu 

termine a minha exposição, para depois responder-lhe. . 
:Ora, dest'arté, approvado que seja o projecto pela Ca

mara dos Deputados, iminediatamente cessará essa orgi!ll de 
distribuição de patentes. · 

Senhores, um dos ·Deputados que mais guerreiam a 
Guarda Nacional' pediu ou indicou a nomeação de um seu 
f.amulo e' do' IQhefe 'dO ·hotel em que ··residia, estrangeiro • de 
nascimento e pertencendo a uma .nação com a qual o Brasil 
agora rompeu as relacões. Como ·esse facto, muitos se dão. 

· Listas vinham para o Ministerio da Justiça, simples lis
tas feitás a lapis e sobre as quaes o Ministro escrevia um 
F, isto é, daca-se , . "Neste recinto estão presentes dous ex
Ministros, que podem dizer si muitas vezes não reclamei 
contra ·essas .nomeações indevidas. iS. Ex. o Sr. EpitaciD 
Pessoa, até o dia em que deixei. o serviço esteve sempre de 
perfeito accõrdo •com a nossa orientação; e, aliás; tambem 
com a do !Sr. Presidente da Republica. · 

O SR. /Eit>ITAOIO PESSOA - Posso confirmar a asseveração 
de V. Ex.. . , . · . 

O ·SR. MENDES DE ALMEIDA - O Sr. Dr. Rivadav!a Cor
rêa sabe que muitas vezes fui pedir-lhe para retirar dentre os 
papeis propostas para nomeaolles indevidas. ·. 

. I 
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Eis 0 que pude fazer. O meu trabalho não era o ·de or
ganir.ar Iislas 11e ofl'iciaes; era o··.cte desorganizar planos con
trarias á seriedade da instituição. Eis por que, senhOres, 
cada vez que vejo apresentar.se um caso desses, de modo 
incompleto, comqua~to baseado ep1 b~as in~enções, mas sem 
que esteja estabe~emda a ver:dadena d1rectm:, eu_me apresso 
a dizer que a verdadeira . d1rectr1z é essa: . ccapprovell)OS o 
projecto; si alguma cousa Irregular elle contiver, é fac1l cor. 
rig·ir por uma simples lei., . _ 

Muitos dos .il!ustres membros da commissão de Marinha 
c Guerra da Camara me. declararam depois da conferencia 
que commigo · tiveram . que estavam convencidos ... , · 

O SR. SOARES Dos SAiN>ros - Mas não seria facil annullar 
us. patentes já existentes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Descance 0 nobr.e Se;nador,. 
Jlor uma simples phrase que eu não quiz dizer, eu poderia 
fazer .annullar todas as patentes concedidas depois do d~creto 
de 1896. · · 

O Sn. SOARES Dos SA:N~os - So pela má conducta do in. 
dividuo. mediante . processo. E' o que determina a consti-
tuição. . 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA _: Não, senhor; permitta-ib.e 
o nobre Senador que lhe affirme que todas . as nomeações 
feitas irregularmente seriam cassadas. · 

O Sn. Jo.lí.o LYRA - O Governo teria de restituir o que 
já recebeu. . 

O SR. MJ~DES DE ALMEIDA.- Mas restituirja quanto ? 
Uma insignificancia, nobilitando entretanto uma corporar.ão 

. que se tem querido desprestigiar. . • 
O sn. A. AzEnEoo - Por que meio serão cassadas? 
Só peJo Poder Judiciaria que 'é 0 unico competfi!nte .. 
p Sn. 1\llll'.'DES ~E ALMEIDA - Não, senhor;· v. Ex. po

deru.. crenr uma br1gada s-em que os !elementos estatistic'os 
sejam apresentados conforme manda a M? 

·:A lei é expressa. 
O Sa. A. AzEREDo - Eu não posso, mas o-Governo póde. 

, ' 0 .Sn. MENDES DE ALMEIDA - A lei é elilpressa: nü.o póde 
creu r sinã~ depois. de apresentada, a estatística. o Senado 
d-eve resp.e1tar a Ie1. 

O Sn. SoARES D'os SANTos - M!as a ConstitÜicão tambem 
ó expressa .. 

•0 Sa: A. AZEHEDO - 0 Governo c~eou em' boa fé; não 
pó de agora revogar o seu acto., 

O· $R. 1\f)lNoEs DE ALMEIDA - EstJ, si creou uma brigada 
,)<bona-flde», póde .e dev-e annu]lar esta .ou aquella nomeação 
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desde que provado ficrue que ella 6 illegal. Quantas v'ezes v. Ex. não tem lido decretos annullando actos dess-es? 
Agora mesmo o Sr. Ministro do Inkrior·propoz a cassação da 
patenle de um individuo no perfeito uso -o goso de seus di
reitos,_ simplesmc,nte porque disse que a nomeação não podia 
ser feita naqueJ.Jo temp.o. ' 
- O SR. A. AzEREDo :.:_ V. Ex. eleve procurar por· que razão 
se deu isso. Não é essa a razão. N-ão fOi em virtude da l-ei. Pro
cure o «pOrque:& da questão. 

O Sn. ·!lfmDEs DE .Ar.:MEIDA - V. E.~. declare qual é a 
razão. . · · 

o SR. A. AzERli:DO - Não sei. v. Ex. que est;\ fa!lando, é 
que deve sabeT. '" ' 

0 Sn. MENDES DE AI,MEIDA-EU V•)U dizer a V.Ex.: uma 
das nom-eações delictuosamente feitas foi a de um cidadão 
que não podia fazer parte da Guarda Nacional. O Governo, 
por um acto' do Poder Executivo o não do Judiciario, decre
tou agora a cassação da patente ·e ninguem prOt<:'stou ... 

O :;;n. A. Azmmoo - A:busos maiores do que a cassação de 
patentes nós conhecemos. . . 

O Sn .. MENDES DE ALMEIDA - Essas· patentes, Sr. Presi-
dente, , foram irregularmente' cassadas; n0 emtanlo o motivo 
C,\Ue tenho para isso fazer é· um motivo. constitucional. _ 
. · .. 0 SR .. SoARES DOS SANTOS·- Apoiado, a . campanha de 
V. · Ex. éhobre. · · . 

0 ·Sa. MENDES DE ALMEIDA - E' .para annullar Ó que 
exist.e mal feito, ind-evidamente feito, illeg-almente feito. 

Senhort·s, 'a lei é -expressa quando diz que -uão se póde 
cre·ar Uma brigada na Guarda ·Nacional sem que a Repartição 
de Estatistica declare que naqu-elle .;ogar ba «timtos:a> .indi
viduo.S em caso de qualificação, qu~ntos em dobro para a 
formação d~ um batalhão. . · 

Nenhuma de'ssas condições da lei foi atterrdida; o Go
:verno, em virtude da mesma lei, pód~ annuiiar todos 0s actos 
annullaveis. · 

· O SR. Á. AzEREDo - V. Ex .. sabe que o Gov~rno não fez 
isso nem podia fazei-o. 

o. Sn. MENnÉ:s DE ALMEIDA -·Então, meus senhores, eu 
idirei como o profeta que sou uma voz .que clama no· de-
serto. - -

Mas parece-me que ao ·bom grupo de cidadãos que já 
propoz a lei póde ter adherido, tí .sua opinião, outro, o grupo 
dos homens de bem. . . . · 

·O 'Sn. A. :A~ERimo - V. Ex. deve ,faz-er ;a campanha. para. 
qu'e se reorgamze de orn em deante, em virtude da lei que 
.está na ·camara d?s Deputados. · 

I ' 

I I 
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O Sn. MENDES DE Ar-MmDA - Pois é i soo· mesmo que eu 
estou dizendo desde 0 principio. 

O Sn. A. AzEREDO - E nós aqui tambem votamos~· 
O SR. MENDES. DE Ar.MEIDA - E ·eis~ Sr. Presidente, ·comu 

cs.t~í o servi9o. As informar,\Ões que o ·eminente Senador p·~lo 
R1o do .Tanerro pede, o Governo não lh'a& póde· dar, e mutto 
menos os Governadores e Presidentes de Estados, que nada 
teem com o caso. · 

O SR. Ênrco CoELI-IO. - Peco a palavra. 
' . 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Pela organização actual. 
elles não são os que nomearam os officiaes, nem elles teem 
informações do Governo sobre o numero de quadros e dos 
pfficiaes nomeados. 

O SR. Enico CoELHO - E os commandantes superiores. de 
cada um dos corpos ? . . 

O Sll. MENDES DE ALMEIDA - Elles não estão subordinados 
uos governos dos Estados, mas ao· Ministerio da Justiça e Ne
gocias IntN'iores e só o ministerio por consequencia, é que 
lhe poderia informar, e elle só poderá informar o numero de 
br;gadas const;:mte& dos. decretos de creação das mesmas, o 

. numero de patentes concedidas pelo Governo em virtude da 
reorganizaoão dQs corpos. · . . ~ . 

Ora, V. Ex:. sabe que h a duas categorias de officiaes. da 
Guarda Nacional: aquelles que tiraram patentes, que tomaram 
conta dos seus postos, pagaram. os seBos .e se apresentàram 
fardados, dentro do prazo legal, aós corpos a que pertencem, . 
e ha uma série de c.idadãos nomeados officiaes que apenas , 
se contentam com os Zabéos do Diario Off!ci'JJ.l, como dizia um 
delles. · · . • · · 

O Sn. SoAims nos SAN~'Os - Mas esses não são officiaes. 
O Sn. MgNnEs DE Ar.MEIDA - Perdão, .mas as. i.nformacõea 

dadas · ao eminente Sr. Senador são dos decretos de no
. meacão . 

. O S1i. Enrco COllLHO - Quantidade de brig11das . 

. 0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - Quantidade de brigadas 'e 
nomencões de officiaes, mais nada. 

UM Sn. SmNADon - Nem de offici\les. 
O Sn. Enrco ·CoELHO - v. Ex. lerá amanhã no Dim-io 

Of/icial~ · · 

0 Sn. MENOES DE ALMEIDA - Somente brigadas, . nem as 
listas tem, e é esta a razão: nomeam-se dous cidadãos para o 
mesmo cargo - tem acontecido isto - é preciso ir lembrar, 
indagar do Sr. Ministro, quando se gosa da intimidade do 
mesmo Ministro. E&te esforça tem sido feito. aqui na Capita). 
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l!!&tando eu em srn•vi~~o. d~clm·o n V, Ex.,, não Joi nomeado 
nenhum nestas condições, porque opponho o meu véto, nesto 
co~n .. meramente mor.al,, mas ue,eessm•io, para que a opinião 
pub llr.:n forme o seu .JUJZO •. Quando não estou em servire não 
trmho reet•io de p·rovidencinr. , • 

O r;aso cslt't nisRO: o Sr. ~Jini:;Lt·ó da J·usLiea nüo pútlco 
dizer a V. Ex .. qua~s são os verd!ldeiros oJliciaes;· não pód11, 
porque elle apenas jaz a& nomea~•o-es e só sabe depois .quaes 
os que págam a patente, isto é, o sello respectivo. 
· JD' muno di:fricíl saber ·do mais.' Entretanto, pcln ref.ormtt 
propw•tn isso· fica jü esLabeleciclo, desde logo no centro do 
e~rmúundo, tudo . ~rgnnizado def~riitivameril.e,' regularmr.mtc; 

· chgnamenl.,,, pntriotwamentc. ·A mtnhn lutn é toda nesse seu
lido . 

. Ho.ie .C'sLú. pm· .. exemplo, nesta C'apitnl, á frente dn mili
dtt, um general do valor, que tem feito. o possível para' me
lhorm· a~· cou·sas. _.M-as, dos· ol'ficiaes nomeados . ern outras 
llt•as que não 11a .dello nem todos p.(ldem :l'ormnt· na pl'ímeü·a 
linha do· cumprimento do dever. · E quando um dolies for 
punidc., no din $Cguinto tres ou quatro Senalf.lores, ctous · ou 
oito· Deputados, os pi'incipur.~ negociantes destn pr:aca'; o:> 
politi-cas do valO!' irão pedir para que não so torne efl'ectiva · 
a puni cão. Só tcrn hnvido um limite verdàdciro no Poder 
.Judicmrio, que nãiJ pP-rmitte os recursos aessas prisões e o 
S'Occorro pedido pelos que não cumprem regularmente .o seu 
dever . 

. Por éonAct;l!inte, Srs~ Senad•Jres, nós dependemos .unica
mente do pro,icct,o de reforma. Contr;a ello se oppõem algu
mas correntes, allegando que tudo isto deve ctesapparecer 
para qué só exista o Exercito Nacional. . . 
/ Om, s6 ·existe o Exercito Nacional. l)ela .reorgnnização ele 
i 90S,· que foi ,adoptada pelo Congresso, só ha o Exort•.ito, que 
SO diYidia rJnl tres linhas, que ho,ie CSLÜO. pela roOI•gnniZl\Çã,O 
elo .ar:no passado, reduzidas .it'duas. A primeira é o .Exercito 
actiV(>, cÇJm as sua~ reservas, formàdas não só Idos cidadãos 
que e~goLnrnm o primeiro prazo de ser•vii;lo militar como 
ainda dos corpos ·miliL:trizados'do Districto Fedem!~ dos Esta
dos e ns linha~ nuxiliarqs do tiro e outras que estão querenr.lo 
éonvergh• para o s•crvico dessas reservas .. A segu-nda liuha 
já é n Guarda Nacional, ' 

Fica ·.:Jqui reiterado o meu protesto e explicado o que 
ha sohre n Guarda Nacional. ' 

Dev-o dizer mais ao meu eminente collega pelo Estado do 
Rio dr; ,Tanciro . que reahnr.nte . orgnniza:dos, agora, tenho 
scienida de sete corpos do Distt·ictó" Federal. Já houve 21,
organizndos IJOm todos os requisitos militares. Presentemente 
Só temos sete, que penem _no primeiro appcllo snhir ti rua; · 
mas tudo isso á custa de sacrifícios som .riome do.s respectivos 
commandantes, çl'fioiaes e do estado.rrià.ior central. 

. ·,' 
S. -Vol. III. ·· , 
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rl\10 podemos ter •corpos de il:wnllaria e artilharia, tanto 
que prnpuzemos a suppressão dessas unidades militat•es -no 
i)ro,jerl(l de .. reJ.'orma, Só temos corpos ide infantaria, porque, 
pura aquellos corpos, se torna nocessnrio elemento indispen
suvel, que' siio ns montadas c os ::mimaes de trnccão pura ar
tilharia. 

Temos ·apenas cerca de tres mil arl11as que constante~ 
mont.o nos são solicitadas e que constantemente tornamos a 
roqm~itar, porque essas pe-rtencem definitivamente á mjlicia, 
for::m, comprad·as com elementos della ou por concossao es-. 
peciq I do Poder LesislaLivo. · · . 1 

1 

.Hfl o maior desprezo· pela instituiçfto, nüo por causa 
.r!C:lla, que touos sabem ser nobre· c alevanta,do o seu fim; \ 
não por aquelles que a· conhecem, porque sabem que devem 
rnspeifnl-n; mas em geral .pela imllucílidadó dos individues 
qrio C:ella se occupam, que nll,o sabem o que ella é, para que 
'foi creada, qeacs os seus intuitos., a funccão normal que lhe 
estnbdcceu a lei. . ' .. 

.:V. -Ex. comprehencte• perfeitamente qué eu, como. J.odos 
os quL' conhf'l~:em alguma co:usa <lesse scrvioo o das <liffi~ul.
clo.de~ que existem, não podemos deixar do sorrir, i;lor nossa 
vez, dessa. collr.~cão de individues que faliam .do que rião 
sabem c que nos momentos 'de apuro correm para pedir o.tó 
nma re.salva de· sargtlnt.o da· míliqia, porque hu muita .gento 
qno entendo que a Guarda Nacional só serve para cvltur o 
:x.adrez, a pÍ'isão na.s casas de detenção. . . 
. . ·Sempre recusei, a quem qtler que fosse que não ten,ha 
sido pelaR meios legues alistado, .quer o tal documento de sar
genteacüo, guer qu\)lquer favor não comprebet·dido .. eril lei • 

. · . Os ofílciaes, em regra, se dividem· em deus campos : 
aquelles que teem o patriotismo normal dos brasileiros, que 
comprehendeiri o seu dever, c aquelles gue só teem as patentes 
para aquelles fins. >..., • . . . · · • ·· . 

As informacões .que agora pede o nobre Senador, S. Ex.· 
vae ter o desprazer de t'ão recebei-as completas. . . 

Como disse, a.qui temos.sete corpos. Em S. Paulo, onde 
1ra grandes esforços pam isso, dizem-me· que ha 'tres,. mas· eu 
só conheço um. Havia um em Juiz de Fóra, ao tempo do Se._ 
ria,dor Diniz. No sul, sim; no· ·sul deve haver algum corpo 
.p'ret5arado de accôrdo com a lei esj)eciul de i'iontciras, mas 
núo ha disso covhecimento regular nos aocumentos da Secre
Lárra do It•terior, tanto .que; eu, querendo, ter uma informàção 
a respeito, cm l'Cquerimento feito aqui no Senado, não pude 
co~.~sesuír esse «desideratumu. · . 

.'A· opinião ·do digno Ministí·o .actual é ··ue esta milícia 
d~ve .fnr.er parte do Exercito. Deve ir pan. ')i:xer~ito, assim · 
d1z elle; mps S .. Ex.· se. esquece de que a. t:ganizacão não 
p6de ser feita pelo Exerc!lo, no tocante á ·l;.··úh~o" porque são 
insti.t~ticões que só commun~am r:o cump~1 na '-'Lamento da 
mobiiiZa(l!io. Por conserquencta, temos nece:J.:1.:. •5 d·a educa-
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ção do civil, em temp'o do paz, pal'a poder c'hegar a tempo: de 
cumprir o seu dever militar. . 

Ho.ie, como sempre, faco um grande appel!o aos .. poderes 
publicas, ti Gamara dos Deputados, aos meus eminentes com· 
panheiros do Ser•ado, para que se esforcem afim do se acabar 
com esse abuso. . . 

... Não .se' póde acabar consliLucionalmerite porque a rili!icia 
. é reconhecida pela Constituicão. Si assim nãõ fosse, eu já 
\teria proposto a sua dissoJucão. . 

Todos devem coniprehender que a fórma significativa do 
militar official é o seu posto, .o seu galão. Si cor.•tinuar.em a 
permitt.ir o escandalo até . ha pouco tempo realizado nas n~ . 
meacões, elles teem. menosprezado as distinccões ·do militar 
que o Exercito com tanta dignidade mantém. . . . . 

E pára que essas divisas não sej•mi assim amesquitthadas, 
e·-para que ·a: noção do militor não ~eja perturbada com estas 
iil.~ignificantes e nullas chocarrices, é. necessario que a Guarda 
Nacional mar tenha as suas prerogativas, que não são· iguaes 
ou semelhantes ás do Exercito, mas as mesmas. 

. E' preciso que se trnte do acabar ·com issii que exis~e. 
remodelando-se a Guarda Nacior;al, sinão nos mold.es do pro-:
jecto, em ultimo turno na Gamara dos Deputados, . por outra 
qualquer fórma, para bem do Daiz e real consideração dos 
h1.tuitds da . milicia e do nosso patriotismo. · (!Jluito bem; 

. inuitõ bem.) 

·O Sr. Erico Coelho começa ·dizenélo que agrcdece, por s•Ja 
Vf!Z, no illlisLm representante do Maranhão, o contingente 
elucidativo quil trouxe ·em apoio do requerimento. 

Acaba S. Ex, o di:;:no eoroMl chet'~ do estado· maioi.. 
referindo-se á. Guarda Nar.ional lot~nlir.ada neste 'Districto, de 
affirmar a presença de set.e corpos, tendo cada qual os effe-
ctivr:8 do nfficines e guardas na fórma da lei. . 

Pandora o ·Orador que, assim como o chefe .do estado
maior informnu a ~.existenda.. no Districto, ·desses corpos le
galmente organümdos, assim .tnmbem outros coroneis chefes 
de estndos~rhaiores prestarão nos governadores ou pri)Sidentes 
dos Estados suas informa~ões. para esclarecimento do Se:-
~ndo, · romo se requor. ' 

Bm seguida o orador faz .reflexões· sob're a materia em . 
discns>ão e termina prometlendo tornár á tribuna. uma _,vez 
que hnjn o Senado recebido a,:; informações solicitadas.. · 
, . Adiada a votàcão; . 

. J) 

.:J·,'
1 

.:·, ORDEM DO DIA 
.·' . . , ;, '·qu~ ' . . . .. . , . . . , . 

, O Sr .. ~.~ (t ;~·:~tê: ~ Constando a ordem do dia de tr~ba-
lhOs .de COmi~ • JS!i6s, -vou levanta~ a. sessãO, , _ · 

·' 

• 
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Designo para ordem. do. dia da seguinte: 
Votação, em discussão unica, do .reciuerimento n. 3, de 

:l!lHi, solicitundo informa,)ões do Poder Executivo ·sobre lJUUl 
a. verba por ·que serão pagas as linhas de· tiro que concorrlerem 
ti parada projectada para,·o dia 7 de- setembro; " 

Votucão, em. discussão unica, do requeriJ;nenío n. !1, de 
1917, solicitando infor!nur,õe& do lloder Executivo sobre o nu
mero de otnciaes e· guardas alistados em cada batalhão exis- . 
tlmte da· Guarda Nacional, organizados ou· não; · 

Co1:tinuacão da 2" di&eussão da proposição da Camara dos 
DPputados n. G3, cte 1915, que manda app!icar, nos delicto~ 
militares, aos ofllciaes e praças das policias militarizadas da 
União e dos Estados, a:;. penas estabelecidas 'no . Codigo Penal 
da Armada o determina que tenham i'ôro especial (cOm. po.--
1'Cceres c0nt?•arios das cornm!issües de Const'itu.ição c DJplu
·macia e de Justiça e Leaislaçúo ás e:rnenc!as ap1•esentadas); 

2• discussão da proposição da Cumura dos Deputados 
n. 128, de 1916, que estabelec·e multas de 500$ a 1:000$ sobro 
cr,da locomotiva que trafegar sem os apparelhos preventivos 
contra a propagação de incendios (com' emendas da Commis
sãO de Justir;a e [,ca'islaçãD); . . . · · 

2• discussão da proposição da Camara úos Deputados 
n. 170, de 19Hi, que manda contar ao professor cuthedratico 
do Instituto Ben,iamin Constant •Vicente Cernicchiaro o t~m
po em que regeu a aula' cl1~ violino do. antigo Con&ervatorio 
de Musica; para os fins de direito (co·m parecer fa?JO•,•avel da 
Cmnmissão ele .h~stiça (! I.ea!'·sla(!t1o) • . 

Levanta-se Ú ses~ão tiS 2· horas e 45 minull)&. -

56• ·SESSXO EM 17 Dl~ JULHO DE 1!)17 

PRllSlDJDNClA DO SI\,. Ul\B,\NO SAN1'0S, PI\ESJDENTE 
• 

•A' :1 hora da tardé abre-se a sessão, ·a que concorrem os 
· Srs .• Pedro Borges, Hercilio Luz, \Prereira Lobo, Lopes. Gon- _ 
calves. Siivcrio Nery, Arthur'Lomos, •Mendes de :A:lmcida, José 
Euzebio, Ahdinrs Neves, IP•ires Ferreira, R.ibeiro Gonçalves, 
Francisco 'St\, 'Dhomnz Accioly, J'oão Lyra, Cunhli Pedrosa, E•pi
Lacio Pessoa, Wulfredo Leal, DantaR Barreto, ,,\>rau,jo Góes, 
Guilherme Campos, Luiz Vianna, Erico Coelho, Paulo ue 
Frontin, Bucno ·cll' Paiva, Dernat,do Monteiro, Adolpho G'órdo, 
Alfredo Ellis, .Tos1! l\lmtinho, Xavier da Silva, Gencroso'Mur
qucs, Rivadavia Corrêa, .Spares dos Santos. e Vt!Jtorino Mon-
teiro , ( 33) •. · 

'J 
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.Deixam de comparecer com causa justifica:aa os Sr·s. 
A. Azeredo, Mciello, Re.3'o Monteiro, Indio .cto Brasil, Costa 
Hodrí.gues, oA.ntonio de Souza, :Eloy de Souza, Hosa e Silva. 
Ribçírf.> de 1Brítto, Raymundo ele Miranda, Gomes Rib~iro, Si
quclra·.dc 1\[enezes, Ruy Barbosa, .Toão Luiz Alves, IMrguel de 
Carvalho, Lourenuo · Baptista, Irincu Machado, Alcindo Gua
nabara, Jcrancisco Snlles,. Rodri•sues ,Alves, Eugenio Jardilm\ 
Gonzaga Jaynw, I-eO})O!do de BulMes, Alencar Guimarães e 
Vida! namos (i25) • 

· E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvada a 
neta da sessão ántcrior. · 

X. Sr.1• Secretario dá conta do seguinte 

O IIi cios: 
EXPEDIENTE 

'· 
Do'Sr. "1° Secretario da Camara .dos Deputados remettendo as 

sognintes 

PROPOSI()ÕE!I 

N .. 37- 1!117 

O Cong·1•r.sso Nacional resolve: ··· · 
A~t. ·1.; Piea o St•. Jlrosidcnto d~ Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Pazenda, o credito especial de 
:J!, :5:J'I.~.HJ5, destinado, cm virtude ·.de sentença judiriuria; ao 
pngamento de D. Alice de Andratde Pinto do Rego Monteiro, · 
vi uva do Dr. ZnchtU'in.~ do Reg-o Monteiro, o'X-desombargador· 
da Ct•rlc de Appellacão. . 

Al't. :1.'-nevogam.se as disposições om conLr[\rio. 
Cnmarn dos Depuf.aclos, 13 de Julho 'de 1917, --:- João 

Vespm·io do Abreu o Silva, Presidente em oxercicio.-;Antonio 
.rosé ela Costa fiibr.iro, 1 .. .Secretario. - Juvenal Lamartine de 
Fnrin,- 2' Sorret.ario. - A'. Commissão ele Finanças. 

N. 38 -· -1917 

O Congresso N:1c1onal t;esolvo: -· 
f<l't. ·1. o E' ·o Prcsiclenlo da nopublica autorizado a: abrir; . 

pt'l~ lvlinisLArio cln Viação o Obras Publit:n~, m:n crcdit~ os
per.wl .dr· riO :000$ parn occot•rcl', no oxercrc1o vrgcnte, ao pa
g·am('nlo rln. sull\'cnciln clr.virln pelo serv.ir.o dn nnvogaçiio do 
],,.. " F ·, o . ' . :>•ilXO o::>. • ~ ranm~e , 

;\t•t. 2. o nc,;ogmn.sr. as dlsposioões: om contrario . 
. Cnmat·n clns DopnLnclos, 13 'Cio jLllho do 1917. -,João 

Yrspnr•ifi dr Ah1·nú o Silva. PresidcntQ om n:torcicio.-,An,tonio 

. . 

. ' I •• 

• 

, I 

I 
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Jos~ da Costa Ribeiro, 1• Secretario. - Juvenal Lamartine de 
}'ar ia, 2• Secretario. "-- A' Commissão de Finanoas. . , · 

N. 39 - :1.9:1.7 

O Congresso Nacional resolve: 
I ' ' ~ I 

Art. :1.. • Fica ·o Sr. Presidente da Republica autorizado a 
abrir, pelo 1\Iinisterio da V:iaoão o Obra_s Publicas, o credito 
'::;uppl•"mentar de ·150 :000$ ú. verba 3", art. 74, da lei oroa

. nientaria .do ocLual exercício, credito destinado á conservação 
das Jmhns tolegraphicas e estrntegicas de Matto Grosso ao 
Amazonas. , . , / 

Art. 2. • Revogam-se as disposioões em contrario. 
Gamara dos Deputados;. 13 de julho de 1917. - João 

Vospucio de Abreu e Silva, Presidente em exercicio:-Antonio 
.Tos é da Costa Ribeiro, 1 • Secretario. __:.· Juvenal Lamartino de 
Fnrin, 2• Secretario. - A' ,'ÜPminissão do ·Finanças .. 

N. 40 - :1.9:1.7. 

O Congresso Nacfonnl decreta: . 
I 

Art. 1. o Ficam elevadas, na verba 2•, d'Ô orcamen~_o do 
1\!inislerio ·da Vial}ãO, para o cot•r.onte exercício, corisignacão 
<r.Vencimontos G gratifica(lõCs diversas~. as sub-consignacõll!S 

- «A.o;ontes, a,iudantes o thesoureiros), e «Conducoão de malas • 
por ·contracto ,ou· administração; a primeira, de ~50 :000$, e,. 
a s·ognnda, do 200:000$, do. modo a ficar habilitada a Dire
ctoria G.3ral dQs Cot•reios a, nos termos do regulamento re
spectivo, fazer o movimento que .iulgnr conveniente nos ser
vicos comprehendidos nas referidas sub-consignações, resta
boleerndo agencias postaes, elas que foram recentemente sup
Iirirmdas oil,nlterarlns, c crcando outras que as necessidades 
·dQ servko publico, inclusive o eleitoral, determinare·m. · 

Art. 2. o Revogam-se as· disposições em ·contrario .. 
Cnmarn dos Deputados, 13 di),julho de :1.917. - João 

Vospucio de Abreu o Silva, Presidente eni exeréicio.-,Antonio 
.Tosé da Costa Ribeiro, 1• Secret.ario. -· Juvenal Lamartine ele 
Pari~. 2• Secretario. - A' Commissão do Finanças. ' . . . ' 

N. 4:1. ~ .:1.9:1.7 
' 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a con

.ccder a Julio Galviio de Souza', ajudante do 1• classe da 4• di
visão da Estrada dfl Ferro CfJntral do Brasil, 90 dias de. li
cença, em· prorosacão, para trat.amento de 1!riude, com dous · 
temos da ·diaria que percebo e a contar da data em que 

• 

,, 
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terminou a ultima licenf}n. que obteve; revogadas as disposi
ções ''m contrário. 

' . 
C~1marrt dos Deputados, 1.3 de julho de 1917. - João 

Ves):nwio de Abreu c Silva, Presidente em exercício .,Antonio 
Josó da Costa Ribl;\iro, 1 o Secretario. - Juvenal Lamnrtine de 
Fari~, 2° Secretario. - A' Commissão de Finanças • 

• 
N; 42 - 19:1.7 

O Congre.sso Nacional ·,resolve: 
. Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder ào feitor de 2' classe da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, José Maria, tres mezes de licença, com deus terços 
da diària, para · tratamento de saude e a contar de 22 
de janeiro do anno· .corrente; ·,J:llvogo.das as disposições em 
contrario. : · · · 

Camara dos Deputados, 13 de .iulbo de '1917. - João 
Vespucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. - An
tonio José da costa Ribeiro, 1° Secretario. - Juvenal La. 
mar tine de Faria, 2° Secretario. - A' Commissão de FI-

. nanças. · 

.1 N. ·43- 1917 

. o congre.sso Nacional resolve: 
, Art; 1. o Fica o Poder Execútivo autorizado a conceder 

a Luiz, Miguel ·Bnrouto·, conductor de trem de s• classe da Es" 
tradu de Ferro Central do Brasíl, seis mezes de licenca, com· 
metade' do. ordenado, contados a partir .de H de julho dO 
a imo pas·sado. · · · · · · 

· · Art·: 2. o Revogam-se as disposições em contrario. . ' 

Camara dos Dt~putados, 13 de julho de 1917. - João 
vespucio de Abreu e Silva, Presidente em exercicio. - An
tonio José da Costa Ribeiro, 1 o Secretario. - .Juvenal La. 
martine de. Fm·ia, 2• Secretario·' -· A' Commissão de Fi
nanças. 

N. 44- 19i7 

O congresso Nacional resolve: . 
·~ ' . 

!A,rt. i. o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
'ao conservador di> linhas da. Estrada de Ferro Central · do 
BrasH, 1\fanoel .rosé de Oliveira, par'a tratamento de saude; 
um nJ1I)O de .liccnoa, com dous- terços da 'diariw que. lhe 
oompetu·. . . . 

· Art.. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
·· Camara dos 'Deputados, 13 de julhó de 1917. - João 

:Vespucio de .1\breti e 'Silva, Presidente em exercicio.; - An-

\ 
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tonio José da Cosstn Ribeiro. I o Secretario. _ Juvenal La., 
martine de Faria, 2" Secretario. _ A* Cemmissão de Fi
nanças, 

N. 45 — 1917 

O Congresso Nacional resolve; 

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
ao trabalhador da Estrada de Ferro Central do Brasil, An
tônio Pereira Teixeira, uni anuo de licença, para • tratamento 
de saúde, com dons terços da diária que lhe competir. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 13 de julho de 1917. — João 

Vespitcio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. — An
tônio José da Gosta Ribeiro, I o Secretario. - Juvenal La-
martine de Faria, 2° Secretario. ••- A' Commissão de f i 
nanças. 

N. 46 — 1917 

O Congresso Nacional resolve; 

Artigo único. Fica o Poder Executivo autorizado a con
ceder a Bernardo Dias. guarda-eancella de 1° classe da Es
trada de, Ferro Contrai do Brasil, um anno de licença, em 
virorogação, para tratamento de saúde, com a metade da 
diária que percebe; revogadas as disposições em contrario. 

Câmara cios Deputados, 13 de julho de 1917. —. João 
Vespucio de Abreu e Silva. Presidente em exercício, — An
tônio José da Costa Ribeiro, 1» Secretario. — Juvenal La. 
martine de Faria. 2° Secretario, — A' Commissão de F i 
nanças. 

N, 47 - 1917 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uuieo. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a conceder um nimo de licença, coin ordenado, ao cOriductor 
de 2» ciasse da Insnertoria de Obras contra as Seccas, José 
J.uiz da Co«ti> CarlHIn; revogadas as disposições em con
trario. 

('.'amara dos Deputados, de julho de Í917. _ João 
Vetimrio de Abreu e fi\\\<% pi-csídemto em exercício. — An
tônio José da Cosia Ribeiro, p- sverelacio. —Juvenal Lamar-
iirjf «to Faria. 2" Secretario. .. A' Commissão de Finanças» 
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N. .58 — 1917 

0 Congresso Nacional resolve: 

Artigo único. Fica o Poder Executivo autorizado a con
ceder seis mezes de licença, com a metade do ordenado, a.o 
carteiro de 2* dasse da JDirectoria Geral dos Correios, Eu-
clydes Rnnrique da Costa, para tratamento de saúde; revo
gadas as disposições em contrario. 

Câmara dos Deputados, 13 de julho de 1917. — João 
"Vespueio de Abreu e Silva, presidente em exercício. — An
tônio José da Costa Ribeiro, i° Secretario.—Juvenal Lamar-
tine de Faria. -2" Secretario. — A' GOmmissão de Finanças., 

N. 10 — « 1 7 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo único. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a conceder a Henrique Eduardo Cussen, archivisía da Secre>-
taria da Estrada d" Ferro Oeste de Minas, um armo de li
cença, com ordenado, em pivirogação, para tratamento dt> 
saúde; revogadas ns disposições em contrario. 

Câmara dos Deputados, 13 de julho de 1917. — João 
Yespurío de Abreu e Silva, Presidente em exercício. — An
tônio José da Costa Ribeiro, 1" Secretario.—Juvenal Lamar-
tivic de Faria, 'i* Secretario. — A' Comrníssão de Finanças. 

N. 50 — 1917 

O Congresso Nacional resolve: 

Ar i . 1." E' o Presidente da Republica autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Guerra, um credito especial de 50:000'$. 
para trabalhos preliminares de organização e execução do 
Serviço. Geographieo Militar, concernentes a obras, installa-
ções, acquisíeão de material e custeio de operações de car-
íographia militar e co-rrelaüvas, assim discriminado ; 

Edição de cartas militares e trabalhos eorrela-
tivos: technica de reproducção....' 15:0008030 

Tnstallaçõos technioas e laboratórios especiaes. 5:00OS00O 

Total 50:000$000 

Ar i . Revogam-se as disposições em contrario. 
Câmara dos Deputados, 13 de julho de '1917. — JoSo 

Vwpucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. _^ An
tônio José da Costa Ribeiro, r> Secretario—Juvenal Lamar-
íme de Faria. 2" Secretario, _ A' Commissãn de Finanças. 
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N. 51 — 1917 

0 Congresso Nacional resolve: 
Art. i." Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o credito especial de 
10:0õ'x?3'00, afim de ser feita a Francisco de Mello França 
a indemnização que lhe á devida, em cumprimento de sen
tença judiciaria. 

Ari. ~.° Revogam-se as disposições oro. contrario. 
Câmara dos Deputados, 13 de julho de £í?17. — João 

Tt-spucio tle Abreu e Silva, Presidente, em exerc íc io .— An
tônio José da Costa Ribeiro, r Secretario.—Juvenal Lamar
tine de Faria, :2o Secretario. — A' Commissão de Finanças. 

Do mesmo Sr. I o Secretario da Gamara dos Deputados, 
cominunicando ter sido negado assentimento pela Câmara á 
seguinte das emendas do Senado á proposição que dá aos 
membros julgadores do Tribunal de Contas o tratamento cte 
ministros. • •. ^ 

«O patagrapho único substitua-se pelo seguinte: 
«S i." As três aetuaes sub-directorias do mesmo Tribu

nal passarão a denominar-se direetorias. ficando com a de
nominação de «directores» os aetuaes sub-direetores. 

g 3.° Também terá a denominação de direetor o secreta
rio do Tribunal.» — A'~Commissão de Justiça e Legislação, 

Do mesmo Senhor, coinmunieanclo ter a Gamara appro-
vado e enviado ú saneção o projcelo do Senado, concedendo 
um anno de licença, som vencimentos, ao coronel Rodrigo 
de Carvalho, Labellião de notas no Acre. — Inteirado. 

Do mesmo Senhor, participando terem sido adaptadas as 
emendas do gemido ás proposições que abrem os créditos de: 

7:0'72S, para pagamento de vencimentos a funecionarios 
aposentados da .Fabrica de Pólvora sem Fumaça: 

49:253-?333, para pagamento de gratificações a profes
sores dos collcg/os militares; 

339:6481098, para pagamento de aclclidos dos diversos 
ministérios. — Inteirado. 

Requerimento de Miguel Ney de Carvalho, 2 o tenente do 
Exercito, pedindo a decretação de urna lei que lhe assegure 
a promoção ao posto immediato, sem direito a vantagens 
atrazadas, visto ter o Sr. Ministro cia Guerra não se confor
mado com o parecer da Commissão de Promoções sobre o 
seu direito á promoção que solicita. — A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

O Sr. 3° Secretario (servindo ãe S"^ declara que não ha 
pareceres. 
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0 Sr. .Erico Coelho — Sr. Presidente, quero frizar os ter
mos do requerimento a respeito da Guarda Nacional, que apre
sentei bordem, e neste passo addmír reflexões sobrQ n ns-
sumpto. 

Reauerí r/tie a Mesa solicitasse direciamente dos Gover
nadores ou Presidentes dos Estados esclarecimentos relativos 
uos batalhões, .quantos se verificarem com effectivos de offi-
ciaes e guardas, na forma da lei. 

Durante a discussão deste requerimento, algumas vozes 
objeetaram que os Governadores o os Pre.-ir)eides dos Estados 
se acharão ua, impossibilidade de esclarecer o Semdo, assim 
corno se viu o Executivo Federa] baldo de informações £ I t ) 

•1ÍU6, para ministrar a Cominissão de Finanças. 
Será melhor, aeceeseentaram os illuslres Senadores apar 

l i s te is , tine o requerimento diga s,» dirija a Mesa aos eoni-
mandaníes superiores da Guarda Nacional, pois, só -assim te
remos esclarecimentos. 

Tomo a liberdade de rotorquir com o nri. 211 regimental 
do Senado, que permitte á Mesa officiar rtirec.lamei.ie aos Go
vernadores ou Presidentes dos Estados, mas não se clivigir ás 
autoridades subalternas do Executivo Federal, como dc facfo 
o são os commacdantes superiores da milícia cívica. 

Aqui está. o regimento, art. 211. 
O SR. SOARES UOS SANTOS — Mas o argumento não foi esse. 

o argumento foi que só os cominandaníes superiores poderão 
dar semelliar.tes informações. 

Ô SR. KÜ/CO COEI MO — Eu não me refiro ao honrado re
presentante pelo Rio Grarde do Sul, de quem não ouvi seme
lhante aparte, mas á outros Senadores cujoy nomes não íjuero 
pronunciai'. 

O Se. SOARES nos SANTOS — Só o Ministério da Justiça 
pôde íornecür essas ir.'formações. 

O SR. FRIGO COELHO—Vou lèr o art. 211, n. 4, deste teor: 
«O Senado corresponde-se com os Governadores dos Es

tados por officio do i" Secretario em nome da Mesa.» 
Estou, apenas, refutando os apartes dos Senadores. i:o 

sentido de ser o requerimento modificado, para que a Mesa 
se entendesse com os eommandanles superiores. Estou pro
vai do, em faee do Regimento, que tal redaeção a .Mesa do Se
nado não aeceitaria. 

Demais, retlicto que a Guarda Nacional se divide em cor
pos, uns sujeitos, neste Dísfricto, á administração do Executivo 
Federal, muitos otitros affecíos administrativamente, aos Es
tados . . . 

O Sn. MENDES DE ALMETOA — Não apoiado. ] 

O SR. ERICO COELHO — . . .na eor.-formidade da Constitui
ção da Republica. 

http://rtirec.lamei.ie
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Srs. Sonndores, nunca fui nem alferes da Guarda Na
cional. .. 

O Sn. MENDES ALMEIDA — V. Ex. é guarda da reserva. 

O SR. F,MC.O COELHO — ...gabo-me, porém, de haver colla
borado na Constituição da Republica, e recordo que nós ou
tros, civis, preser.los á Assembléa Constituinte, vencemos vo
tando contra emendas de oiTiciaes militares do glorioso Exer
cito, todas ellas formulada- afim de supprimir do texto con
stitucional as expressões — Guarda Nacional —, a milícia po
pular, aliás gloriosa. 

Trago á tribuna os «Annaes» do Corjgresso Constituinte, 
volume 2 o; mas escuso lêr essas emendas e as assignaturas 
respectivas. 

Foram rejeitadas todas essas emendas: ignora-se, entre
tanto, quem ousou, depois de approvada a Corstituiç&o, no 
terceiro turno, mutilar o texto, eliminando as palavras os 
Estados- -explicitas com referencia á Guarda Nacional para si
gnificar que a milícia cívica era attribuida aos listados, nesta 
ordem o Distrieto, pCfr emquanto. 

Leio o connnentario do insigne João Barbalho, com quem 
tive a lmnra de privar, na Assembléa Constituinte, para que o 
Senado veja como se deve entendei' a Constituição da Repu
blica, j.efo é- compreliendendo as palavras «os Estados», ris
cadas da redacção final. Eis 0 que se depara á pagina' 11&: 

cüm dos representantes lembrou que havia sido rejeitado 
um auditivo, segund0 o qual os .Rs.ados tinham o poder de le
gislai' sobre a Guarda Nacional e organizal-a; entendendo que 
por isso a emenda devia ser modificada pela eliminação das 
palavra.? «dos Estados», e aceiJescentava que, sem essa modi
ficação, elle e outros representantes lhe. negariam o voto. 

Não 1'òra. entretanto, apresentada sub-emenda fazenda 
essa suppressã.o. Nole-se -- O presidente do Congresso decla-
KOU que a Connnissão de Redacção «podia harmonizar a emen
da de accôrdo com o pensamento do Congresso». A emenda 
foi posta a votos, tal como eslava redigida, com aquelias pa
lavras ?rios Estados.» — dizendo 0 Presidente: 

«Ficando salva a redacção». («Annaes do 'Congresso Con
stituinte,, vol. TTT. pagina 95). 

Mas, ficaram acaso supprimidas. por isso, as referidas 
palavras' «dos Estados»? Evidentemente não, sendo aliás certo 
que nem essa supnressão tirava aos Estados o seu poder de 
crear, organizar e regulamentar a Guarda Nacional ou milícia 
cívica». 

Pudera terminar neste ponto as minhas reflexões enfado
nhas (não apoiad°s), mas quero accentuar que hontem resumi 
eu próprio o discurso em resposta ao honrado Senador do Ma
ranhão', -j resumi para eliminar uns tantos apartes, nos quaes 
enceiilrei illustres Senadores em flagrante erro. 

Acaoava eu de uffirmar que, a 0 tempo do Império, todos 
os officiaes da Guarda Nacional, com excepçã-o do «mmart-
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dante superior, eram.de nomeação do presidente da Província, 
e, argumentando por analogia, concluía que os presidentes ou 
governadores de Estado, no règimen da Republica, teem a i'a-
mdde.de de administrar os coipos da Guarda Nacional, quan
tos se acharem confinados nas suas circumscripções, e tam
bém nomear 0 s officiaes. exeepto os coinmandantes .superio
res da referida milicia cívica: 

«Adn Addicional — Ari . 10, « "VII: São empregos muni-
cipaes e p-rovineiaes todos os que existirem nos municípios e 
Províncias, á excepção dos que dizem respeito á arrecadação 
e díspendio das rendas geraes, á administração da Guerra e 
Marmha, e dos Correios "Geraes; dos cargos de presidente de 
Província, bispo, «e cornmandante superior da. Guarda Na
cional.*. . •> 

Para concluir, peço ao Senado que se digne approvar o 
j equerimento como redigi, porquanto está certo. (Muito bem; 
muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

'W unnunciada a votação, ein discussão única, do reque
rimento n. 3, de 1915, solicitando informações do Poder Exe
cutivo sobre qual a verba por que serão pagas as linhas de 
tiro que concorrerem á parada projeeta.da para o dia 7 de 
setembro. 

O Sr. Presidente — Compareceram á sessão 33 Srs. Se
nadores. No recinto, porém, não ha numero para as votações. 

Na fôrma do Regimento, vou mandar proceder á cha
mada. 

Procedem!o-se á chamada, verifica-se a ausência dos Srs. 
Arthur Lemos, Luiz Yianna e itivadavia Corrêa (3) . 

O Sr. Presidente — Responderam á chamada apenas 30 
Srs. Senadores. 

Não lia numero; fica adiada, a votação. 

FORO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DE OFFICIAES DAS POLICIAS 

Continuação da 2" discussão da proposição da Câmara dos 
Deputados n. 63, de 1915, que manda applicar. nos delidos 
militares, aos officiaes e praças das policias miíitarizadas da 
União e dos Estados, a st penas estabelecidas no Código Penal 
'da Armada e determina que tenham foro especial. 

Adiada a votação. 

APPARBLHOS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIOS 

2* discussão da proposição fia Gamara dos Deputados 
n, 128, de 1916, que estabelece multas de 500$ a 1:000$ sobre. 
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cada locomotiva que trafegar sem os apparelhos preventivos 
contra a propagação cie incêndios. 

Adiada a votação. 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO AO PROFESSOR VÍCS8TE 
CEftNIHCHI.ARO 

2" discussão da proposição da Câmara dos Deputados 
n. 170, de -1916. que manda contar ao professor catbedratico 
cio Instituto Benjamin Constant Vicente Ceraicehiaro o tem
po em que regeu a aula cie' violino do antigo Conservatório 
de Musica, para os fins de direito. 

• Adiada a votação. 

O Sr. Presidente - - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Votação, nn discussão única, do requerimento n. 3, de 
1915, solicitando informações do Poder Executivo sobre qual 
a verba por que serão pagas as linhas do tiro que concorrerem 
á parada projectada para o dia 7 de setembro; 

Votação, em discussão única, do requerimento n. 4, de 
-ly 17. solicitando informações do Poder Executivo sobre 0 nu
mero de offlciaes e guardas alistados em cada batalhão exis
tente da Guarda Nacional, organizados ou não; 

Votação, em 2* discussão, cia proposição da Gamara dos 
Deputados n, 63, de 1915,- que manda applíear, nos delidos 
militares, aos offlciaes e praças das policias milifamadas- da 
União e dos Estados, as penas estabelecidas no Código Penal 
da Armada e determina que tenham foro especial (com pa
receres contrários das COmmíssões de Constituição e Diplo
macia e de Justiça e Legislação as emendas apresentadas); 

Votação, em 2* discussão, da proposição da Gamara dos-
Deputados n. 128, de 1916 que estabelece multas de 500$ a 
1:000$ sobre cada locomotiva que trafegar sem os appare-
lhos preventivos contra a propagação de incêndios (com 
emendas da C°mmHsão de Justiça e Legislação); 

Votação, em 2 a discussão, da proposição da Câmara dos 
Deputados n. 170. de 1916. que manda contar ao professor 
catbedratico do Instituto Benjamin Constant Vicente Cer-
niechiaro o tempo em que regeu a aula de violino do antigo-
Conservatório de Musica, para os? fins de direito (com pare
cer favorável da €°mmksão de Justiça e Legislação). 

Levanta-se a sessão ãs 2 horas o 15 minutos. 
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I'1U;SIIIEM;IA DO sit. HUUKO SANJOS, IWCSIDKSTL-

A 1 hora. da tarde abre-se a, sessão, a que concorrera os Srs. 
A. Azeredo, Pedro Borges, llercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes Gon
çalves, Sitvorio Nery, índio do Brasil, Ar tinir Lemos, Mendes de Al
meida, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Tliomaz Aceioly, João 
Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Epitaeio Pessoa, Walfrcclo Leal, 
Rosa e Silva, Dantas Barreto, Araújo Góes, Guilherme Campos, Luiz 
Vianua, João Lei" Alves, Erico Coelho. Paulo de Pronto, Dneno de 
Paiva, Bernardo Monteiro, Adolplio Gordo, Alfredo E.lis, Kugenio 
Jardim, Johé Murlinho, Xavier da Sii\a. Generoso Marques, Kivadavia 
Corrêa, Soares dos Santos e Victorino Monteiro (36;. 

Deixara de comparecer com causa justificada os Srs. Metello, 
Rego Monteiro, Costa Rodrigues, José F.uzebío, Abdias Neves, Fran
cisco Sá, Antônio de Souza, Ribeiro de lirif.t.o, Rayuuindo de Miranda, 
Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, Ruy tíarbosa, Miguel de 
Carvalho, Lourenço Baptistas, Irineu Machado, Alcindo Gua
nabara, Francisco Salles, Rodrigues Ah es,. Gonzaga Jayrn'e, 
Leopoldo de Bulhões, Alencar Guimarães e Vidal Ramos (32). 

I" lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acta da 
sessão anterior. 

0 Sr, i: Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do * r . I o Secretario da. Gamara dos Deputados remetten-

do a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 52 — 1917 

O Corigresso Nacional resolve: 

Ar i . 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Publicas, uni credito supplemon-
tar de -10.458:8638172, á verba 6° — Estrada de Ferro Central 
do Brasil — para oceorrer a despezas, no exercício vigente, 
sendo: 3.378:863-?172, para «Pessoal», e, 6.830:000-5, para, 
«Material» de todas as divisões, e 250:000$ para «Ever.tuaes». 

Art. 2." Ficam revogadas as "disposições em contrario. 
Câmara dos Deputados, 17 de .julho de 1917. — João Ves-

pucio de Abreu e Silva, presidente em exercicio. — Ai.tomo 
José da Costa Ribeiro, I o Secretario. — Juvenal Lamartin e de 
.Faria, 2 o Secretario. — A' Comrnissão de Finanças. 
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Do Sr. Ministro da Fazenda, prestando informações á 
Commissão Revisora dos quadros e vencimentos do funciona
lismo publico, sobre o pessoal subordinado do mesmo minis
tério. — A* Commissão respectiva. 

O Sr. 3 o Secretario {ser o todo de 2°) declara que não ha 
pareeeres. 

O Sr. Paulo de Frontin (") (movi meu to de atlenç.ão) — 
Sr. Presidente, já tive ensejo, em sessão secreta, de agra
decer aos ílluslres membros do Senado o meu reconhecimento, 
unanime como Senador pelo Districto Federal. Agora, em 
sessão publica iniciarei as ligeiras considerações com que" vou 
fazer preceder a apresentação de um projecto, agradecendo 
ao eleitorado do Districto Federal o modo pelo qual suffragou 
o meu nome. levando este agradecimento não só áquelles que 
fazem parte' da Alliança Republicana, mas ainda a todos os 
que. como amigos tiveram opportunidüde de dar-me seu voto. 

O SR. VÍCTORINO MONTEIRO — Foi uma justa homenagem 
aos seus serviços e méritos. 

O SR. PAULO DE FRONTIN — Muito obrigado. 
O projecto que vou submetter á apreciação dei Senado 

funda-se na e.ireumstnricía auspiciosa de que em t de agoslo 
vae recomeçar o pagamento em espécie da nossa divida ex
terna, para a qual se. tinha celebrado e «fundíng». 

Creio que o Senado fem o máximo empenho em manifestar 
a seu regesijo por esta eiroumstaneia, que vem fortificar o 
credito nunca desmentido do nosso paiz; e congratulações 
devem ser dadas a S. E.x., o Sr. Presidente da Republica, por 
este faclo que vem. como disse, demonstrar que, apezar das 
cireumstaneias prementes em que encontrou as finanças ao 
assumir o governo da Nação e da crise mundial QUC-V deter
minou um decréscimo muito sensível nas prineipaes rendas 
da União, as rendas da importação — conseguiu, todavia 
vencer essas difíiculdades e realizai' o compromisso assumido, 
do mesmo modo que no governo do ISr. Presidente Campos 
Saltes, auxiliado poderosamente pelo Sr. Ministro da Fazenda, 
o Dr, Joaquim Murtinho, o Brasil já conseguira effectuar o 
compromisso do primeiro «fundíng;.» 

Coniprehende-se que os sacrifícios feitos por todos 
foram grande; mas, que entre elles ha um que merece espe
cial destaque: é o sacrifício feito pelo funccíonalismo publico 
(apoiados), quer titulados, quer diaristas, quer operários, 
Estes não teem seus vencimentos estabelecidos por um con
trario que permitia soffrer modificações, quando assim o 
entendam as duas partes, ou que uma dellas possa ser obri
gada a esta modificação por determinações semelhantes á 
greve, como acaba agora de acontecer no Estado de S. Paulo. 

( ' } Este discurso não foi-revisto pelo orador 
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0 i unceienalismo publico tem fixados pelo Congresso Nacional 
os seus vencimentos as suas diárias, os seus jornaes. Sei que. 
apezar de se Ler conseguido os fundos precisos para o cum
primento do « funding». ainda assim esses recursos não são tão 
grandes, que se possa d<:?barata)-os. Mas devo chamar a 
attenção do Senado para o facto que consiste em que a nossa 
importação não está pagando o que deveria pagar. 

A tarifa da Alfândega estabelece um;» taxa chamada « r a 
zão», sobre o preço das mercadorias, o que constituo o im
posto de importação. 

Ora, os preços crescem anormalmente. O augmento foi 
extraordinário, mas o preço official continua a-ser o mesmo,, 
Isto mostra que dessa fonte de receita a União não tem t i 
rado abi agora o partido que é possível tirar. 

Naturalmente não c, neste momento, a occasião oppor-
hma. c sim quando se discutir os orçamentos, de examinar 
rorn o devido cuidado as modificações que se tornaram ne
cessárias para evitar esse inconveniente. -Mas o que <> incon
testável é que. si se tiver uma melhor fiscalização de ren
das. >«• poderão corrigir os inconvenientes, que alguns pode
rão talvez encontrar -m projeeto que \yu snbmeltrr á ele
vada consideração do Senado. 

De íaelo, todos conhecem a prosperidade econômica que 
exish' em regiões determinadas. Pernambuco, pelo preço v\o 
algodão i' do assucar; Itio de Janeiro, pelo preço do assacar 
e do álcool: ftio Grande do Sul. pela produeção dos ecreaos 
o xarquo e a banha: Minas Geraes. pela industria pastoril: 
S. Paulo, pelo seu café, que recentemente teve uma. baixa, 
mas que. não ha ainda tres mezes, tinha preço altamente 
compensador. Emfim, para não cansar a attenção do Senado, 
todos os Estados, salvo excepções rpje. creio, são muito res-
Irictas, se acham em ciccumstancia econômica favorável. 

Não ha necessidade, para ter-se uma opinião a esse re
speito, senãe verificar o que se passa na própria cidade do 
Hio de Janeiro. Um passeio pela avenida Itio Branco, uma 
visita ws exposições que se realizam nesta Capital a a~sis~ 
tencia ao< espeetaeulo; denotam, sob o ponto de vista tvo-
tiomieo, 11vi<- não edamos na situação precária oue apre
goamos. 

O que yacere evidente ,'. , 1 U l , uf U l ira a iiscalf/.açãu in
dispensável na arrecadação de cotos imposto*. Esta arreca
darão, melhor feita, poderá dispensar aquella cpie Julgo de 
necessidade eliminar, 

O projecto a m i ! refiro e vou ler, suspende a co
brança do imposto sobre subsídios e vencimentos, no segundo 
semestre do corrente « m i o . para aquelk-s cujas taxas são. 
respectivamente, de dous, cinco e oito por cento e reduz a 
cinco c 10 «fr ctoe taxas estabelecidas pela nossa legislação de 
quinze -o vinte por cento, constituindo o imposto sobre sub
sídios e vencimentos, a. partir de um determinado \alor. 

Haverá, naturalmente, uma reduecão apreciável nas ren
das da União, mas é indispensável que essa medida seja to
mada desde em i-ecasião opportuna como <• esla em que 

.•>. — Vul. i n 
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vamos reencetar os nossos pagamentos em espécie, vindo o 
Congresso em socoorro dos funccionanos e, principalmente, 
dos operários deante das diíficuldades inherentes á carestía 
da vida. (Apoiados.) 

O SR. PIRES FERREIRA—Muito bem. 

O SR. PAULO ÜE FROXTM - E ' preciso notar cpie o ven
cimento de um servente é, em geral, de cem a cento e vinte 
mil réis, no máximo. Ha operários que ganham menos de 
quatro mil réis por dia; empregados de Telegraphos e Cor
reios, estafetas que Lêem vencimentos mínimos, sobre os 
quaes o imposto representa um sacrifício que deve ser eli
minado. 

Por outro lado talvez haja necessidade, quando se dis
cutirem os orçamentos, de corrigir, elevando certos venci
mentos que absolutamente não estão nas condições de po
der ser considerados suffieientes na situação actual da vida 
om nosso paiz. 

Dir.se-ha que a carestía da vida (em outros meios de ser 
combatida. A isto responderei que não ha medida nenhuma 
governamental que possa fixar o preço do producto. Poderá 
o Governo agir afim de tornal-o fixo, entre limites previa
mente estabelecidos; mas nos devemos recordar de que, para 
que-o preço diminua, é indispensável que dous elementos con
corram para esse resultado: um é o augmento da producção, 
o outro é que o consumo não seja superior á producção. 

Ora, no nosso paiz todos procuram desenvolver a produ
cção. O projecto da defesa econômica estabeleceu medidas 
tendentes exacfauiente a esse fim. 

Como, portanto, querer se procurar, pela supprcssão da 
exportaçãio. que o productor não encontre uma justa compen
sação dos seus esforços? 

E' indispensável, ao contrario, cjue façamos com que a 
producção cresça na maior escala, einquanÍQ temos mercados 
consumidores. 

Si hoje temos a producção do assurar, si temos a produ
cção dos cereaes, especialmente do feijão, cio milho, do arroz, 
nas condições om que se encoiilr»\ si a banha pride ter o 
desenvolvimento que tem tido; si a industria pastoril, pela 
exportação das carnes congeladas, chegou ao seu apogeu, 
constitu indo.se hoje uma das fontes importantes da nossa 
exportação, é porque a producção se intensificou sob todas 
as formas. 

Nã 0 é este, portanto", o momento opportuno de se preju
dicar- esse desenvolvimento, sob o pretexto de que dahi resul
taria menor preço para os gêneros de primeira necessidade & 
pcitanto, uma diminuição da tares! ia da vida. 

Além disso. Sr. Presidente, recordo-me perfeitamente de 
um fado característico. Por oceasião da revolta da esquadra, 
a impossibilidade de vir dos mercados dn noMe a aguardente, 
íez com que esse producto atüagisse, no Estado do Rio e 
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nesta Capital, o preço exorbitante cie 400 mil réis por pipa.-
o que determinou que todos ímmediaUmiente quisessem plan
tar-eanna. Ko anno subsequente, terminada a revolta, 0 preço 
baixou a 70 mil. réis, vendo-se, portanto, perdidos os esforços 
envidados em relação a essa producção, 

O 6K. JOÃO Luiz ALVES O que pode acontecer, termi
nada a guerra. 

O Sn. P A U L O DE FHONTIN —• Perfeitamente. Pôde aconte
cer, mas devemos exactamente aproveitar o momento, princi
palmente para a producção que não exige demora, como a dos 
ctreaes, as producções que Lemos exportado ultimamente, para 
as quaes, por demandarem um período mudo curto, devemos 
aproveitar a procura que ha no mercado mundial. Essa pro
cura poderá desappareeer (é um íaeto que se dará), mas são 
esactnmente nessas exportações que devemos tirar agora o 
máximo partido em beneficio da economia nacional. São ele
mentos capUaes que se podem economizar e que depois se 
tornarão elementos para. o desenvolvimento normal. Isto agora 
só se consegue anormalmente. 

Longe, .portanto, de, por qualquer modo, difíicultar a 
exportação, nós devemos faoilital-a. 

Ha uma medida que ao Governo conviria certamente to
mar, que é dotar a nossa producção de um apparelho que ella 
nãlo possoe. E' um regulador. Esse regulador não existia nem 
mesmo para o café. Foi a valorização do café que permiühr 
regulando o preço, impedindo que eive pudesse ir além de um 
certo limite èm baixa, obter, contra a espectativa dos economis
tas mais celebres, resultados que podemos consideriar bri
lhantes. 

A mensagem do illustre Presidente de S. Paulo mostra 
que attinge a cerca de um milhão de esterlinos o lucro final 
da valorização cio ralé, e não nos devemos esquecer que houve 
uma série de phases dessa operação, algumas excessivamente 
cbfficeis. 

Seria, portanto, necessário que o Governo procurasse, em 
relação aos outros 'produetos prmcipaes, ou chrectn, ou, tal
vez preferível, indirectamenie, constituir esses mesmos ele
mentos de defesa; e, para isto, adquirir a possibilidade de, 
por meio dos «cwarrants», e, especialmente, pelos depósitos 
onde esses produetos poderiam ser convenientemente arma
zenados e convenientemnte conservados, resistindo, portanto, 
mais do que resistem nas condições acfuaes, chegar a preços 
que não determinassem o abandono da producção. 

Para tornar mais claro o meu pensamento, tomarei um 
exemplo: ás zonas do nosso- paiz onde o milho é produzido 
em abundância, na oceasião da colheita fode o produetor 
precisa, de recursos, precisa saldar es seus compromissos; 
é obrigado a vender; não lia quem compre. Em geral é o in. 
fermediarioí que se aproveita desta situação, faz o preço, 
adquire por uma importância ridícula, tão baixa que nem 



A N M A E À DO 

mwr compensa ao produetor o .seu trabalho, que não J H E 

iJá o Juero a que elle tinha direito. E depois, quando a. co
lheita está vendida forma o preço, 'deva-o e obriga o con
sumidor a pagar aquillo que constituo, então, o lucro do in
termediário. Quanto ao produetor, a quem devia caber a 
inaior parle, desse lucro, não o teve.: íoi espoliado. 

Dá-se mesmo um Jacto- interessante: fRie, quando não 
ba providencias, aquellus que venderam por esse preço mí
nimo, no inicio da colheita, são obrigados a comprar por 
preços três ou quatro vezes superiores áquellcs mesmos pro-
ductos ao fim, isto é. antes da nova colheita. 

Estes fados eu os tenho observado, não só nas zonas da 
.•Rio de Janeiro como nas zonas prodnctoras do Estado- de 
-Minas, no tempo em que estive na Estrada de Fervo Central 
do Brasil. 

Estas anomalias precisam de um eurreeíivo, especialmente 
com o estabelecimento de armazéns. 

O sftt. JOÃO (LVJZ ALVES. — Está estabelecido em lei; mas, 
de farto., não se estabeleci- porque economicamente, u cre
dito w se fôrma com a evolução necessária do paiz. 

O KM. P.vruo Dií FIIOXTIX — Póde-SE estabelecer di- m r t 
modo muito simples, com a valorização. Desde o momento 
que ha.ia quem compre, aítribunalo um mínimo ao producto 
f este possa ser devidamente conservado, quando o preço co
meçar a subir, ovitar-se-ha que- caia abaixo desse mínimo 
previamente estabelecido. <• concorrerá para que não attin.ia 
a preços muito elevados, sondo então este um dos meios de 
corrigir os efioitos da raivstia aclual, 

O >n, JOÃO Evnz, A L A I S — Tbeoriramentc ..• assim: na 
pratica ó. :pie es Lá a dilTíeuMade. 

O $ H . PAUI.U OB FITÜXTIX — A pratica confim»» a llieovia. 
E.-ta llienria. applicada ao rafe. na pratica deu resultados 
acima da expectativa. 

Applicada. aos cerraes. a, mesma et/usa. a pratica demons
trará que a theoria não falha. O que -e necessita e de re
cursos; não se compram rereaes com palavras. •:Apoiados. 
Compram-se com capitães. 

O Ki t . JOÃO |,t;i>5 AI.VKS — O café ''• uni producto de mo
nopólio mundial do Brasil. 

O SK, l>Ari..u DE 1'RONTIN — E entre nós, onde a iniciativa 
particular ajivla nãe, existe, somos obrigados a recorrer 
aceão d>i Governo. Apoiailox'' . O Governo due liaja como 
airfu o Estado de S, Paulo cm relação ao café e como ainda, 
vaç agir agora, estabelecendo um preço mínimo, o os resul
tado* serão completes. . A ) I O Í L I Í Í O S : mniio b^m. 

Parece, portanto, que no .conjunto desta* medidas nós' 
poderemos de p"el'erpnría corrigir a caresiia da vida; mas e<--
ias medidas exigem autorização cio Congresso, exigem tempo e 
não se podem procurar immediatameale. Dnlji a razão por qie 
eu julguei necessário este projedo de |oj. segundo o «jual, 
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durante o «eguwln -emestrr do enrrenle anno, se deve 
suspender a cobrança dn imposto sobre os subsídios e venci
mentos. 

Como disse, nó? não lemos um contraído em qno as duas 
parles possam discutir livremente, e muito menos não pode
mos admillir que no IJinecinnalismo ])u):ilico ou no operariado 
venha a « gn«ve », procurando resolver a questão em detrimento 
dn principio da autoridade. R' .preciso, entretanto, que essas 
medidas sejam encaminhadas em lempn opporluun, e acho 
que. é tempo opporlnnii o momenlo aelual. em que a situação 
geral mostra que ha um fermento anareiiíeo. muito impor
tante, que procura se estender por todo o paiz. 

Vè-sc que falhou a explosão: em logar de terem prepa
rado as miras e recorrido a urna detonação electrica, . « m i 
ram-se do estopim e o estopim não queimou uniformemente: 
de modo u im começou em ív Paulo para depois propagar-se 
pelo interior, e depois por aqui. A explosão falhou: mas is«o 
não impede que amanhã ella se possa produzir homogenea-
meuíe. de modu simultâneo p i-om conseqüências muito graves. 

?er-me-ha permittido dizer que considero indispensável 
qim o Governo tome .medidas muito serias em relação ao que 
constituo esse fermento anarchiro. 

O operariado brasileiro, na sua grande maioria, conhece , 
perfeitamente, como patriota que f'\ -'apoiados'- quaes são os 
meios a empregai' para poder, em uma siíuarão diffiril, come 

a aetual situação financeira internacional, corrigir os incon
venientes que possam haver e determinar que o* pudores 
atendam aos reclamos que sejam insto--. 

O elemento estrangeiro, que é aquelle que tem tomado 
parte mais a diva neste fermento anarebico. ao contrario não 
só é indesejável, mas ainda perigoso: e. sendo perigoso e no
civo, está nas mãos do Governe poder expnlsol-o. {Apoiados,*' 

E* preciso que o Governo tenha a. energia necessária para 
prr-venir fados que amanhã podm» ser de conseqüências mui
to graves, quando se sabem que essas agitações podem ter 
afraz de si elementos internacionaes 'apoiados'}. que fornecem 
os capitães necessários oara ossu propaganda perturbadora, 
tanto mais quanto e=ses elementos «Ho de pai7i»s neutros, ro~ 
nh ec i d am ent e g er man opb j 1 o s. 

Penso que necessário recebermos de braços abertos ío-
dos qne voem aqui para trabalhar; mas que não podem o* 
absolutamente deixar de eliminar- os elementos que procuram, 
quando a nossa situação financeira tende- a melhorar e. quando 
a situação internacional «.ifereeo a gravidade da situação 
iicf.ual, piM-turbar a ordem, desmantelando todos os princípios 
em que est,i organizada a -sociedade brasileira. (Mvito br.m: 
apoind-ox.Basta que =e chame a allenção; dessa gente para. 
ist.n: o lemma mscrioto na nossa bandeira õ -• Ordem e Pro
gresso. V, si elles não querem submelter--.se ao que alli r-slá 
estatuído, não venham para c;i. 

Tina ultima observarão. Tomo Senado!', aífecla-me a r-e-
ducção que proponho. Para- que não pns=u esse motivo • ser 
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explorado, si o projeeto vier a se converter em lei, declaro que 
essa reduecão será por mim offerecida á Escola Polytechmca. 
afim de ser instituído um prêmio com o nome de Rio Branco, 
fundador dessa escola. 

O «Sft. JOÃO Luiz ALVES - - o melhor é suppriniir desde logo 
o dos Deputados e Senadores que continuarão pagando 20 e/í. 

O SR. PAÍU.O PE FROXTIX - - Tenho concluído. (Muito bem: 
muito bem.) 

Vem ã Mesa. {> lido e fica preenchendo o triduo regi
mental o seguinte 

PROJECTO 

K. 8 — 1017 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. E c Durante o 2* semestre do corienle anno fica. 
suspensa a cobrança rio imposto sopre subsidio, vencimentos, 
etc-., estabelecido pela lei n. 3 .2 ! : ! , de ?0 de dezembro oe 
1915. e regulada pele decreto n. 1 I .914. de 2f> janeiro de 
1910, cujas taxas são de 2. o, 8 e 7ü sf. sondo reduzidas a 
5 c 10 fe, •respectivamente, as lavas de 15 e 20 %. 

Art. 2." Fkam revogadas as deposições em contrario. 
Sala das sessões. 1:? de julho de I ÍU7. pmh de 

Frcntin. 

O Sr, Arthur Lemos (*) — Sr. Presidente, o Pará polí
tico acha-se ainda conturbado pelo triste dcsenhiee da crise 
em Que. ha poucos dias foi posta, por acontecimento desas
troso, a existência de um dos seus mais salientes guias >> 
rnallogrado Sr. Dr. Elo-y Simões. 

Reflexo natural dos sentimento.* de soa feira, a re
presentação paraense nesta sede da lobão scim-so vivamente 
impressionada com o trágico succe-s>. nüu as.?;ís lamentado. 

O Sr Dr. Eloy Simões, era um dos ò a e ò o m a i s valo
rosos da politica daquella terra. Ede se vinha fazendo as-
signalado assim, apezar de haver iniciado lia poucos annos a 
sua. carreira politica, mão grado fer sido esta tão curta. 
Basta-me referir ao Senado que o =eu nome,, por forca tia 
vertigem dos encontrados surcessos políticos dnqueba terra, 
chegou a ser lembrado pela representação federal do Pará 
para a sueeessão governamental do pluslre Sr. P r , Enéas 
Martins, ao lado do nome de Paes de Carvalho, uma da=. mais 
gloriosas tradições republicanas do Fitado e cio paiz.. . s 

:0 Sn. tINTUO or. Pvinsu. - Apoiado. 

O Sn. ARTHUK l,Ewoà — . . .Paes de. Carvalho, organiza
dor do Pará na. Republica, primeiro chefe do Partido Repu-

(*) Este discurse não foi revisto neto orador. 
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blíoano Paraense, que com Antônio Lemos e Montonegro 
levou o Pará ao fastigio do progresso material intellectual e 
moral. 

Nastas condições, Sr. Presidente, oarece-me que não será 
demais solicitar do Senado uma piedosa altitude pela qual 
se digne de mandar inserir na acta dos seus trabalhos de 
hoje a expressão de seu vivo pezar pela perda que ora de
ploro. E é o que eu tenho a honra cie lhe requerer. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente — O Senado ouviu o requerimento feito 
pelo Sr. Senador Artliur Lemos, para que, seja inserido na 
acta dos trabalhos de hoje um volo de pezar pelo fallecí-
rnento do Sr. desembargador Eloy Simões, chefe' político, do 
Estado do Pará. 

Os Srs. Senadores que approvam 0 requerimento quei 
raro levantar-se. (Pausa,) 

Foi approvado, 

ORDEM DO DIA 

"Votação, em discussão única, do requerimento n. 3, de 
191; solicitando informações do Poder Executivo sobre, qual 
a verba por que serão pagas as linhas de tiro que concorrerem 
á parada pru.jeetada para o dia 7 de setembro. 

Approvado. 

Votação, em discussão única, do requerimento n. 4, de 
Í9i7. solicitando informações do Poder Executivo sobre o nu
mero de officiaes e guardas alistados em cada batalhão exis
tente da Guarda Nacional, organizados ou não. 

Approvado. 
'Votação, em 2a discussão, da proposição da Gamara dos 

Deputados u. 63, de 1915, que manda applicar, nos delictos 
militares, aos officiaes e praças das policias militarizadas ria 
união e dos Estados as penas estabelecidas no Código Penei 
tia Armada e determina eme tenham foro especial, 

Approvada. 

£•' aniumciada o votação da seguinte 

A' preposição n. 63, de iírlõf 

Sepprima.EI-SE as emendas offerecidas pela Commissão de 
Justiça e Legislação. 

O Sr. Mendes de Almeida (pela ordem) — Sr, Presidente, 
viu ui:'u unene c no rio Sr. senador Pires Ferreira, qu e me 
autorizou a isso requ&iro a retirada Has nossas emendas, 
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que não Ic-eni ríizüu do ÜCI% om vista dos pnreeercs das 
(,«>mn,issoos do Diplomacia ... do Justiça c Legislação. 

CvosuiiíKl». o Minuto concede a retirada das seguintes 

líMIOsDAS 

N . 1 

A" proposição u. OM, de 1915: 

Suppriruaiu-.se as emendas offerceidas pela Commissão de 
•msf,.i;a e Legislação. 

8ala das S.-HSÕPS, 23 de agosto de *H»lü. _ pires Ferreira. 

N. Z 
Ao art. i" — Depoj> da palavra «União» aecrcscenle-se: 

«einquanto submoltidas ã -dirersção do Governo Federal». 
ítala das sessões, 23 de o gosto de l f »6 , — .Mendes de 

Almeida. 

' N. 3 

Ao art. 2" — Depois da palavra «União"», diga-se ; « » r o -
ijoanlj submeti idas no Governo Federal», 

Sala das sessões. 23 cie agosto de içqo, .._ Mendes de 
Almeida. 

N . 1 
Ao art. :?.'• _.. Depois da palavra «União», (liga-se; «con

quanto (dia l ivop o serviço da Capital Federal». 

Ãila das sessõe>, •>?, di.. agosto de ipqG, — .Mendes ri.* 
Almeida. 

São igualmente approvartas as seguintes 

EMB^DAS 

I — O rtri. 2"' passa a *er o 1o, com a seguinte- ro
da rção: 

Art. i.° Os delírios propriamente militares, quando pra
ticados por offlcines ou pra(;as das policias mditarizadas da 
UitiSo 0 1 1 dos F.siados, serão punidos com as penas cnmminadas 
na lei militar. " . . ; u 

II — O art, i » passa a ser o 2". assim redigido: 

Art. 2." Tios crimes de quo trata o artigo antecedente, os 
ciTiciaes e praças da policia milítariznda da União serão pro-
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cessados e julgados em primeira insi,aneia, por um consclno 
sobro cuja organização proverão as leis e regulamentos re
spectivos i- mu «r ío de recurso, pelo Supremo Trilumal 
.Militar. 

11 í — iV, arl. ;v- .snppriniam-se as palavras «o dos Es-
Ir. d Os». 

FV -— Supprinw-so o arl. i". 
Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos-

Deputados n. 128, de 1016, que estabelece multas d& 5()0S> a 
•1:000S sobre cada locomotiva que trafegar sem os appare-
Ihos preventivos contra a prnpnsação de incêndios. 

Approvada. 

São approvarín* ns seguintes 

EMEÍNO.AS 

Arl. 2" — Substitua-se pelo seguinte: As estradas de
verão construir e manter fechos, em ambos os lados das li
nhas, em toda a sua extensão. 

Ar l . 7" — Supprhnam-sc r,s palavras finaes... «sera 
prejuízo, etc» . 

Ar i . .1», paragrapho único — Substituam-se as palavras: 
«Nas estradas da União», nelas1 seguinles; «Nas estradas otíl-
eiaos». 

Supprimam-se os arfs. (v e 8". 

Votarão, em '-" discussão, da proposição, da Câmara cios 
IVputados n. 170. de 1016, que manda contar ao professor 
rnfhedrafico do instituto ríenjamín Constant Vicente Cer-
niichiaro o tempo em que regeu a aula de violino do antigo 
Observatório de Musica, para os l'in« de direito. 

Approvada. 

O Sr. Presidente _ . \ a da mais havendo a Ira lar. vou 
Jf-vanlar a sessão. 

liesigno para ordem do dia da seguinte: 
Trabalhos de r.onimissões. 
Cevanla-s,.. a sessão :ís •> horas e 20 minulos. 
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78* SESSÃO. EM 19 DE JULHO DE 1917 

PBESWEHCU W S R . U R B A N O S A N T O S , PRESIBEMTE 

A' 1 hora da tardo abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. 
Pcdm Borges, Metello, HeroiKo Luz, Pereira Lobo, Lopes imüealvos, 
Rego .Monteiro, Silverio Aery, índio do Brasil, Arthnr Lemos, Mendes de 
Atiiieida, José Euzebio, Àbdias Neves, Pires Ferreira, Kt beiro Gon
çalves, Francisco Sá, Tlioaiaz Aecioly, João Lyra, Dantas Barreto, 
Rayniundo de Miranda, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Miguel 
de'Carvalho, Erico Coelho, Paulo de Frontm, fíüeno de Paiva,".-M-
fredo Ellis, Eugênio Jardim, Gonzaga Jaymo, Alencar Guimarães. Ge
neroso Marques, Soares dos Santos o Victorino Monteiro (33). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.: A. 
.Azeredo. Costa Rodrigues Antônio de Souza, Eloy de Souza, 
Cnalia Pcdrosa, Epiraeio Pessoa, i\raífredo Leal. Rosa e Silva, Ribeiro 
de Britlo, Araújo Góes, Gomes Ribeiro, Siqueira de Mcoe/es, Luiz 
Viaana, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, lrine.ii Machado, Alcindo 
Guanabara. Francisco Salles, Bernardo Alouteiro. Rodrigues Alves, 
Adolpho Gordo, Leopoldo da Bulhões, jnsé Murtínbo. Xavier da Siíra, 
Vidal Ramos e Rivadavia Corrêa ;2ti). 

E' lida, posta em discussão o, sem debate, approvad,; a «ela da 
sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte 

E P J E I H F N E E 

ÜÍTICIOS; 

D© Sr. l" Secretario «Ia Câmara dos Deputados, remet-
tendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 53 — 1017 

O Congresso Nacional resolve: , 
Art i " Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado 

a abrir, p.do Ministério o*a Fazenda, o credito especial de 
2361650, qve se destina .T> pagamento cie D. Marfim Ber-
doenstiue em virtude de sentença judiciaria.. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 17 de julho de 1917. — Arthuv 

O. Collares Moreira .Presidente em exercício. _ Antoní. 
José da Costa Ribeifr, t* Secretario. _ Juvenal. LamarHnr 
de Paria, 2" Secretario. -~ A' Commissão cie Finança? 
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N. 54 — 1917 

O Congresso Nacional resolve: 
Aet -i o w o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, 0 «rédito especial de 59:60-1 f800, para 
pagamento dos operários da Imprensa Nacional, de salário 
correspondente aos domingos o feriado* dos mezes de no
vembro e dezembro de 19dG, 

Art. 2." Revogam-se as disposições cm contrario. 
Gamara dos Deputados, 17 de .julho de 1917. — Arthur 

O, (Júllwfiis JUor&ra, Presidente- em exercício. — Antmin 
josc da Costa Ribeir-o, •!" Secretario. .-. Juvenal Lamartine 
ilr: Farin. 5» Secretario. A." Commissão de Finanças. 

1M. 55 — 1917 

O congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Fica relevada a presoripção, declarada pelo Go

verno em que incorreu o montepio deixado a D . Eugenia 
Leonur de Vílhona Fernandes, viuva do cirurgião cia Armada 
D r . José Rodrigues Fernandes, para que possa a mesma re
ceber do Thesouro Nacional as respectivas pensões a contar 
de 11 de junho de 1904, até á data do presoripção, abrindo 
o Governo os necessários créditos, não só para o pagamento 
dessas pensões, como das que cahiram em exercícios findos, 

Art. 2.° Bevogarn-se as disposições em contrario, 
Gamara dos Deputados, 17 de julho de 1917. — Arthur 

Q. Collares Moreira, Presidente em exercício. — Antônio 
José da Costa Ribeiro, r Secretario. — Juvenal Lamartine 
d>: Farm, 2 o Secretario. — A' Commissão de Finanças. 

Tclegramnni do Sr. Costa Maía, pedindo, em nome dos 
agricultores de Agua Preta, que o Senado rejeite o íumosto 
referente ao assucar. — Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario procede â leitura dos seguintes 

PAKECERES 

N. 107 — 1917 

A Commissão de Finanças cio Senado já se manifestou, 
em parecer çte 11 de junho de 1911. favorável á proposição 
• S 3 n i v \ « e 2 8 d e dezembro de 1910, conferindo a dotação 
ue 200:0009 a o D r . Qswaldo Gonçalves Cruz «como reco-
imecimenro aos relevantes serviços por elle prestados com a 
extmcçao etc, lebre -amarella no Rio de Janeiro e no desem-
ptnno m v«nia s e importantes commissões seientifleas com 
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bi-iho e grandes vantagens' para o lírasiK e agora tem apenas 
.!,.> se pronunciar sobi e a emenda apresentada'A redonda pro
posição, elevando a dotação a oUO ;000*ü00. 

Não o faeíl, ítyilando-se dt- um prêmio a ser dado 
j-eeonherimento aos relevantes e extraordinários serviços 
prestador ao pai?, pelo grande brasileiro Dr. Oswaldo Cruz. \ 
lixar o valor penniiano que HIp deve ler. File deve signi
ficar apenas a exteriorização da gratidão nacional, que não 

K-Í pode medir pelo numero de conl,>s cio réi« .me constiluo-
essa dotação. 

Fossem outras as condições financeira,- da Republica, 
maior deveria ser a expressão positiva da sua gratidão, não 
só garantindo agora a decente ,=> conforlavel subsistência da 
família do inolvidavel saneado r , i 0 p j 0 (je jmriro, eom-j 
lambem concorrendo para que s o perpetuasse em publico 
mcnumcnto a sua inconfundível efiigie. 

Deixando de concorrer para a erecção desse monumento, 
não parece á Connnissõo de Finanças que o Penado possa re
cusar nsseníimenm ã emenda rio Senador por S. Paulo. , 

E'. portanto, de pareeec q u e ellc seja apprOvada. 

Sala das Commissões. 1S de julho de tPI';. — Bue»o"dc 
Paiva Presidente t> delator. — joão Luiz Mvs — F.rU-n 
Coelho. — Jnãa Lum. — Alfredo EWs. 
KM6>'i>.\ A PROPOSIÇÃO r u OAVIAHA n o s neprTvnos x. I2é. OB 

4910. A Q f R SE BEPEKK O PAnEOEÍl SUPRA 

Onde se diz: «.Duzentos cnnloç q P réis*, d isa-?e ; «Tresen-
tos contes de réis». 

Sala .ias sessões, jp de j imh 0 ,\r. [pq?. .... Alfredo /<.'#'s, 
— A imprimir. 

A proposição _da ('.amara dos Deputados o. ;<{, d'e 101" , 
autoriza a ronressu,;, de seis nitv.es de licença com dous terços 
dos vencimentos, para tratamento de saiwle,"no guarda civil de 
f classe Víclalinn Coelho de Figueiredo. 

A Commissão de Finanças verificou, nos papeis amoexos 
á mesma proposição, que a a l iep a ( : a ( , ( 1 a me,icslia pqt a pelo 
mesmo guarda civil cslá comprovada pelo laudo de exame 
'Io valide/ a que se suhmoüou na Dicectoria Geral de Saúde 
1'nblica. 

Considerando, porém, a Commissão que os guardas eiv»-
?>ãe teem por lei vencimentos, m ; i s c / : l u q j A R I A , e qU<> n peí'.-
eiooario está afastado do serviço desde 3 de novembro de 
IÍU«, data em que solicitou a nova licença ao Congresso 
rioiml, sendo somente defendo o seu rcquerimont,.," pelo Pr'-'--
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sente, projeelu do l»«í. em Fi d..» junho ultimo, ó de parecer 
ot;e seja ;i] iiiie-v o da a proposição eoio n -egumte 

KM t . M . « 

A,I arügo U N I E I J — Em \cz di' «coin dons terços dos ven
cimentos», diga-se: «com deus terço* da diária e a partir de 
'•> fie novembro de iíMüs. 

Sala das Conuuissíies. 17 d" julho de l',M7. — Hu<n>u d-' 
1'uiv'i. Relator. — Alfredo HUH\ — / « w L.yra, — Éricf 
('ii'dJw. — Jofio LVH l'ces. 

P!;uPOSir:Uj T>.\ I AMAHA UOS PIIPÜTADOS X . 1)13 Jülí. A tJLE 
Sü HCPEItB.M O PAliFCKIl U A BMEXDV 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigv, único. KII-a o poder KxecutKo aulorkado a cou-
redor ao guarda-rivíl de I A ida-SE Viríalino Coelho de Fi
gueiredo seis mezes de licença, com dous terços dos ven
cimento*, para Iralnnmnlo de saúde; revogadas a< disposi
ções em ennfrario. 

Caneca dos Deputados, l i de junho de 1017. — As'ul-
, h<: Duífii A'c(i(.-í'o. Presidente. — Antônio Josc da Cuxln Hi-
L> •>•". I" Secretario. — JUC^RND l.-NNM-TINC (IR Fm B. ''" Se
cretario. - ,V impr im i r . 

mo — ipj7 

N'V teenio- d«> decretei n. de LI de janeiro uilimo. 
foi |II-»l>» em disponibilidade, sem perda de vencimenkfc, o 
lie. Frase is.-o Pgnacio Mareoude.- Honuni» de Mello, professor 
da Escola .Nacional de Bellas Artes, <j.( cadeira de Historia. 

O eitedo decreto não providenciou, porém, sobro a aber
tura do r " e i ! h ' ( l necessário para Oecorrer ;i despeja em conse-
niiencin <lo act'> legislativo) rmo concedeu áquelle professor a 
sua disponibilidade, mas devendo continuar em 1'uneção a 
eaosuía cadeira, a partir de 1 de abril do corrente atum, teve 
de sor >uspen««i DESDE umielía data o pagamento do professo'' 
em disponibilidade, por ser destinado h credito votado na lei 
RLE orçamento vigente ao pagamento du docente une ficou re--
vendo a rede ira. 

A Câmara DOS Fiopuladrls. le-mando em consideração a 
niensaeern cio Sr. Presidente do Republica pedindo o credito 
especial d,-, i :õPí).s. para pagnmonío de vencimentos que com
petem áqnelle professor, í.uido em vista a exposição de men
inos do Sr. Mmis[j-o do Justiça, justificando a necessidade 
de ser concedida ;i" Poder Executivo a autorização para a 
abertura do credito em questão. approvOu nesse sentido a 
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proposição n, 23» de 1917, com a qual está de accôrdo esta 
Commissão. 

Sala. das Commssões, 18 de julho de 1917. - - Bueuo de 
Paiva. Relator. — João Luiz Alves. — Ermo Coelho. — João 
Lyra. —- Alfredo Ellis. 

PliUPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N , i'3, DE 1917, A Qljp 
SE REFERE O PARECEU SUPliA 

O Congresso Nacional resolve: 
Ari. i." E' o Poder Executiva autorizado a abrir, pelo 

Ministério da Justiça e Negocio.? Interiores, o credito especial 
de 5:50ü!?. d<>s!inado no pagamento dos vencimentos devido*, 
ao pioíosm 1 em disponibilidade da Escol ; l orcional de .Bellas 
Aries Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, n 
eonlar de t de abril a 31 de dezembro de 1917. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 11 de junho iW< 1917. — Asi/v 

] ha Dulm ffleacio, Presidente. — Antônio Josc du (.'osla lii-
Ixnro, l" Secretario, — Juvenal Lumarti-ne rf>-> Furi/j. 2" s*-
cretario. — A imprimir. 

N. 110 — '.917 
Foi presente ã Commissão de Finanças, paia omitir pn-

reçer, a proposição da Gamara dos Deputados n. 33. ele 19)7, 
que autoriza a "abertura, pelo Ministério da "Viação do cre
dito especial de i 10rCOOíÇ, para pagamento de despezas com 
a Estrada de Ferro Tlapura-Corumbá. 

Trataudo.se de um credito solicitado por mensagem nu 
virtude de uma exposição de motivos do Sr. Mhitsko da 
ViaçiK é a Commissão de parecer que seja upproyadn a 
proposição. 

Sala das Cominissões. 18 de julho cie G)i7. — Bueno 
Paiva. — João Luiz Alves, Relator. - Alfredo Ellis. -^foão 
Eyva. - - Erico Coelho. 

RROP! .e- ; ( ; .\ Í I n.\ CAW<M,A dos DEPUTADOS 33. » R 1017. a qth 
REFERE o PARECER SUPRA 

IA Cmig'vss (, Nacional resolve: 
Artigo único. F i c a o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Viação» e Obras Púbicas, um cre
dito especial de 110:000$, para as despezas da Esfr.ma do 
Ferro 11 apura á Corumbá. n 0 exercício de IPlfi; revogadas 
as disposições em contrario. " 

Câmara dos Deputados, 29 de junho de 1917 — \ri\,„v 
Ouadros Coilares Moreira, Presidente em exercício _ . „ 
tonto José da Costa Ribeiro, I o Secretario. - Juvenal i a 
mar Une de Faria, 2o Secretario. — A imprimir 
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N, 111 1917 

A proposição ii, 50 da Câmara dos Deputados tem por 
fim abreviar graves e verificados inconvenientes resultantes 
da deficiência de verbas para o serviço dos Correios defici
ência aliás, posta em foco pelo -Relator do orçamento da 
Viaçáo, sem que fosse attendido. 

Agencias supprimidas, vencimentos diminuídos, além do 
imposto respectivo, e t c . foram males 'reconhecidos pela outra 
Casa do Congresso, onde, entretanto, o corte das verbos se 
fez. 

Mo ha sinão como louvar a emenda ao erro enmmetíido 
em serviço de tanta magnitude para as relações sociaes do 
paíz. 

Por isso é a Commissão de Finanças cie parecer que seja 
approvada a proposição. 

Sala das Commissões, 18 de julho de 1917.— Bueno de 
Paiva, — João Luiz Alves, Relator. — João Lyra. — Alfredo 
Ellis. — Erico Coelho, 

PH0P03 I0Ã0 PA GAMARA DOS DEPUTADOS. X . 40, Dl; 1917, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i." Ficam elevadas, na verba 21. do orçamento do 
Ministério da Yiação, para o corrente exercício, consignação 
«"Vencimentos c gratificações diversas» as sub-consígnações 
«Agentes, ajudantes e thesoureiros» e «Conducção de 
malas por contracto ou administração», a primeira de réis 
250:000$ e a segunda de 200:000.?, de modo a ficar habili
tada a Direciona Geral dos Correios a, nos termos do regu
lamento respectivo, fazer o movimento que julgar conve
niente aos serviços comprehendidos nas referidas sub-eon-
sisnações, restabelecendo agencia» postaes. das que foram 
recentemente supprimidas ou alteradas, e creando outras que 
as necessidades do serviço publico, inclusive o eleitoral, de
terminarem . 

iArt.2.'-' Revagam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 13 de .julho de 1917. — ,/oc7o 

Vcçptieío de Abreu e Silvo,, Presidente em exercício. — An
tônio José <.la Cosia Ribeiro, l" Secretario. - - Jttvcnal Lamar
tine de Faria, 2° Secretario. — A ' imprimir. 

N, 112 — 1917 

O projecto n. I, deste aimo offoreeido ao Senado pelo 
Senador Alfredo Ellis, autoriza o Governo a auxiliar com 
300:000$ a erecçáo de um monumento nesta Capital ao Dr. 
Oswaldo Cruz, 
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Foram de ial relevância os serviços prestados ao paii 
j.icdu inolvidavel srientisia palricio Dr. Osvaldo Cruz, que 
facilmente se justificam quaesquer homenagens que por
ventura, lhe sejam dispensadas pela gratidão nacional. 

Assim pensando, já a, Commissão de Finanças deu assen-
timenfo á emenda, offerecida pelo mesmo iSenador autor do 
projecto 11. 1, elevando a 300:000? o prêmio de 200:0008 que 
a Câmara propoz lhe fosse conferido em vida e que a Com
missão manteve em beneficie de sua familia. 

Bem quizera, a Commissão dar igual assentamento nu 
projecto do Senado, mas. com aquellc prêmio, que significa, 
uma. excepcional, si liem que modesta demonstração de que 
o Poder Legislativo cia Republica reconheceu e proclamou 
os também exeepeionaes serviços d» Dr. Oswaldu Cruz, pa
rece a Commissão de Finanças ler feito o quanto lhe era 
possível fazei1 nesta hora de tantas diíficuldacles financeiras, 
em homenagem á memória do grande brasileiro. 

Por esse motivo P do accòrdo com o próprio auto)1 do 
projecto. pareee-lhe poder ser dispensado o apoio do Senado 
ao auxilio paru ••uri;ínt do monumento a que elle .»(• refere 

Sala das Omrnis.-ÇIES. IS de julho do 1017. — H n c i i o rir 
Paico. Presidente o Relator. — ./não Luiz •Alwg. — Erico 
Coelho. — Joõo Lyrn. — Alfreild Ellis. 

V>MOJJ«:TO oo si:.\.M.)u. x. I, oc JiM ,, A uri: si: araaciu: u e.wtecüt 
S U P R A 

O Congresso Nacional r e s o p c : 

Ari. I." F'í ca o Governo aulorizadu a concorrer com a 
-oinma de - O O m U U * para o mouumeulu que se pro.iecta erigir 
nesta Capital a Üsvcaldo Cruz. 

Art. -J," llevogani—r as disposições em conleario. 

Sala das sessões, i qo maio de 1917. — Alfredo Ellin. — 
A imprimir. 

OlíDFAI DO Dl.V 

0 Sr. Presidente — Constando a ordem do dia de traba
lhos de Commissõcs vou levantar a sessão. 

Designei para ordem do dia da seguinte: 
Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a «essâo i> l hora <• íõ minutos. 
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5»* SESSÃO, EM 20 DE JULHO DE VM 

PRESÍDENCU » 0 SR. ÜHBASO SALTOS, PRESIDENTE 

A' 1 hora. da tarde abre-se. a sessão, a que concorrem os ürs1 

A. Azeredo, Pedro Borges, Metello, Hercilio Luz. Pereira. Lobo, 
Lopes Gonçalves, Rego .Monteiro, Silverio Nery, índio do Brasil, 
Artaur Lemos, Mendes de Almeida, José Eusebio, Pires Ferreira, 
Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá, Thomaz Accioly, João Lyra, Eloy 
de Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Waífredo Leal, Dantas 
Barreto, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Miguel de 
Carvalho, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Paulo de Frontin. 
Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Eugênio Jardim. 
José Murtinho, Xavier da Silva, Alencar Guimarães. Generoso 
Marques, Soares dos Santos e Víctorino Monteiro (39). 

Deixam de comparecer com causa, justificada os Srs. Costa Ro
drigues, Abdias Neves, Antônio de Souza, Rosa e Silva, Ribeiro de 
Rrirío, Araújo Góes, Raymimdo de Miranda, Gomes Ribeiro, Siqueira 
de Menezes, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Irineu Machado, 
Francisco Salles, Rodrigues Alves, Adoiplio Gordo, Gonzaga Jayme, 
Leopoldo de Bulhões, Vida! Ramos e Rivadavia Corrêa (191. 

E' lida, posta em discussão e, nem debate, approvada a acta da 
-eesüo anterior. 

PAFIECER 

N. i'1'3 -•- 1917 

A' Commissão de Constituição e Diplomaeia foi preseate 
a proposição da Gamara dos Deputados n. 3.1, de 1917, appro-
vando o accôrdo entre os Estados do Paraná e Santa Gatha-
rinit firmado em 20 de outubrode 1916. nesta Capital, appro
vado pela lei n. l.líú, do (Estado de Santa Catharina. de 6 de 
março de 1917 e pela lei n. 1.053, do Estado do Paraná, de 

de fevereiro do mesmo anno, no intuito de definir os li
mites entre os mesmos Estados. 

Conjnnelamenfe vieram a> cópias das deliberações legis
lativas supra referidas <• com a do Paraná os documentos res
pectivos . 

Desses papeis comia que esse accôrdo dos ditos Estados 
toí resultante da intervenção amistosa e patriótica do. (Sr. 
Presidente da Republica, que isso entendeu fazer no intuito 
de dirimir, diz o parecer da Commi.-sfio de Constituição e 
Justiço da Câmara dos Deputados, «uma questão secular que 
ameaçava constantemente a paz >• a. tranquillidade dos mes
mos, esgotando-se as energia.,^ c .nerturbando-Ihe.s o desen-
\ol\iinento econômico e material, para o qual são ambos do-
t-ados de promissoras condições naturae».» 

'A> Commissão não pôde deixai- de louvar a. altitude e os, 
inhiito, do eminente £r. Presidente da Republica. 

R>. - - V\>J. I I I ii 
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O assumpto era debate é. em sumtmiia, uma annexaeáu e 
desmembramento de territórios até aqui considerados como 
fazendo parte integrante do território de cada qual dos Es
tados e, portanto incide nos termos do art. 4* da Oonslituiçic 
Federal. 

Para a validade do accôrdo a Constituição exige: 
V, que cada uma cias respectivas Assembléas Legislativas 

dos Estados contractantes aequiesça ao ajuste feito; 
2", que essa acquieseencia se manifeste em duas sessões 

annuaes suecessivas; 1 
3", que o Congresso Nacional o appro-ve pela competência 

que lhe cabe nos termos dos aris. 4o iá. citado e 34 n. i© 
da Constituirão Federal. 

Isto posto a Commissão passa a estudar os documentos 
sujeitos ao seu exame, e as objeeções que lhe foram sugge-
ridas contra a sua validade-

SITUAÇÃO JURÍDICA DA QUESTJO 

Os limite.!? entre os Estados de Santa Catharina. e Paraná 
sio Objecto de uma aceão ordinária que o primeiro desses 
estados em 1900 propoi contra o outro para «reconhecer e 
respeitar os limites entre os dous Estados pelos rios Sahy, 
Negro e Iguassú e restituir-lhe quaesquer territórios de que, 
além desses rios, esteja de posse», acção ssta submettida â 
competência constituicional (art. 59, lettra c da Constituição 
Federal do Supremo Tribunal Federal. 

Este Tribunal julgou procedente a acção nos termos da-
petioio inicial, sendo o accórdão embargado pelo Esiado do 
Paraná, tendo sido o? embargos rejeitados. 

O accórdão que rejeitou os embragos diz: 
« Assim, os limites de Santa Catharina do lado do Norte 

ficaram sendo o Sahy tíuassú, o rio Negro 6 o Iguassú, E 
como o território do termo de Lages para o lado de Oeste 
abrangia iodo o vasto sertão que fora parte da. comarca de 
Curytiba e o dito sertão não tem ao Norte outros limites que 
não o Iguassú, força é reconhecer que o Iguassú, desde a. foz 
do rio Negro ás extremas do território com a Republica Ar
gentina, ficou sendo o limite de Santa Catharina com o Es
tado do Paraná.» 

Tendo o Estado do Paraná offerecido embargos de de
claração ao accórdão o Supremo Tribunal Federal rejeitou 
esses embargos porque não procediam as alíegações de Í O P -
tradicção ou ambigüidade. 

A sentença federal passou em julgado e determinados 
assim ficaram os limites de Santa Catharina e do Paraná de 
accôrdo com as tradições seculares. 

Esta deliberação do primeiro tribunal do paiz este em 
termos de execução. 
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Nestes termos, sendo uma decisão definitiva, a situação 
de eonflicto que existia foi solvida pelo único poder compe
tente, «pie é o .Supremo Tribunal Federal, como reconheceram 
os dolis Estados litigantes e em vista do art. 59, n. 1. let-
tra c da Constituição Federal, aliás com a- opinião respeitável 
de João Barbulho «Jurisprudência do 'Supremo Tribunal», 
1899). Ruy Barbosa <«Ó direito do Amazonas ao Acre Septen-
trional.»}. EpHaeio Pessoa («Razões fiuaes na aeçâo ordinária 
Santa Catharina «vei\sus» Paraná»,-, em que s»e encontrara 
citados também o « Díscesto dos ae-tos da Suprema Gdrte dos 
Estados Unidos s. e os doutrmadores norle e sul-americanos. 

ACCÕFIDO 

Subscrevem o aecordo os Uri. AlfonsO Alves de Ca
margo, Presidente do Paraná, e coronel Eelippe Sehmidt, Go
vernador de Santa Catharina. 

Não consta dos papeis que tão eminentes cavalheiros ti
vessem recebido autorizações conferidas por lei para entabo-
lar com o outro Estado ajustes e negociações sobre anne-
xação ou desmeiibramento dos seus Estados, assurnptos que 
na Constituição do Estado do Paraná, por exemplo, se consi
dera (art. Sf>. n. 12). da competência privativa cio respectivo 
Congresso, nem para desistir de noções judiciaes sobre assurn
ptos corno este em que não se pode compreliender a com
petência geral do Governador do Estado, .mesmo porque no 
Estado do Paraná, os próprios ajustes e convenções dependem 
de autorização precipua do Congresso, « ad referendum * dos 
poderes da União. 

N'o Estado de Santa Catharina o regimon é o mesmo. 
Também nao consta dos papeis annexos á proposição da 

Câmara dos Deputados que os respectivos Presidente e Gover
nador dos Estados que accordararn os seus limites tivessem ob
tido as necessárias licenças, para se ausentarem dos respectivos 
territórios, acto punido com a perda do cargo. E, não só. na 
hypothese. a punição seria decretada, como, si a licença, fosse 
concedida, não teriam os Presidente e Governador capacidade 
jurídica para celebrarem o accôrdo. 

OCÇMJlESeKNCIA DOS ESTADOS fiEFEBIÜCtò NO ACCÒRUO 

Segundo o principio constitucional citado são necessárias 
duas sessões annuaes successivos das respectivas assembléas, 
para approiar o accôrdo. 

ASSEMBLÍA DO PARAS V 

A. lei n . i.653. foi promulgada no dia» 23 de fevereiro de 
i9i",, e a ses?ào anterior foi iniciada a 20 de. novembro de 
1916. em sessões preparatórias e em 27 do mesmo mez foi 
definitivamente instailada como sessão extraordinária do Con
gresso e terminada, em 7 de dezembro do mesmo armo. 
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A sessão ordinária do Congresso de 1917, realizou-s* em 
fevereiro e na sua 10a sessão foi o' projecto approvado- para 
passar a 3 discussão que se realizou no dia 16 de fevereiro 
sendo approvado o projecto, que foi promulgado pelo Presi
dente do Estado, como já dissemos, a 23 de fevereiro do cor
rente anuo. 

ASSE.MBLÉA DE SANTA CATHARINA 

0 Estado de Santa. Catrarma approvou o accôrdo pela 
respectiva lei n. 1.146. de 6 de marco de 1917, 

Dos papeis juntos á proposição não consta si as sessões 
que approvaram o accôrdo. eram amabas extraordinárias, ou 
si uma dellas era ordinária. Isso, porém, não obsta a que a 
Commissão formule a duvida que tem quanto á legalidade da 
aquiscencia • 

Que se entende por sessão animal? 
As sessões regular* de tempo certo, fixado pelas respe

ctivas constituições, de modo que. nesse termo não se enqua
dram as sessões extraordinárias? 

Sessão annua, ou an-nual, seria pois, aquella cuja data é 
conhecida de todos oa habitantes do Estado, e na qual se 
tratarão os assumptos geraes e obrigatoriamente, as leis de 
orçamento, de fixação de forças ou alguma matéria deter
minada por lei? 

A's sessões extraordinárias e.-capam os assumptos deter
minados para as sessões annuaes? 

Ora, determinando a Constituição Federai que o desmen-
brainento ou annexaç.ão do território dos Estados seja feito 
mediante approvação das assembléas dos mesmos Estados em 
duas sessões annuaes parece ter. imperativamente, excluídas 
sessões extraordinárias dessa competência, pelo motivo claro 
de querer dar o tempo sufficii-iile nos Estados para o estado, 
o reflexão sobre a primeira deliberação; naturalmente é evi
dente que se não honvrsse essa disposição imperativa, os Es
tados poderiam fazer como se vêem dos papeis, sessões ex
traordinárias, uma em dezembro, outra em janeiro, appro-
vando de afogadilho deliberações tão graves e impedindo as 
manifestações do povo contra aetos ajustados entre os gover
nos, mas contrários &• opinião e ao interesse, das populações dos 
territórios cedidos ou adquiridos. 

O requisito constitucional das duas sesões uunuae.s con
secutivas só pode ser dado como satisfeito, si se admittir que 
por ser opinativa a expressão da palavra « annuaes». 03 Con
gressos a interpretaram corno significando « em dous annos 
sueoe-ssivos », como opina a maioria da Commissão-. 

Nestes termos: 

Considerando qu,. ,;, accôrdo de 20 de outubro de i9Í6 
pela. homologação decorrente da aequieseene.ia das Assembléas 
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ilos Estados, goppriu a-s irregularidades apontada? e servirá 
para pôr termo ao processo existente: 

Considerando as razões cie ordem publica que motivaram o 
aeeôrdo, inclusive a cessarão das lulas entre o s Estados em 
ronfiicto; 

Considerando que á Commissão de Constituição e Diplo
macia do Senado não chegaram reclamações das populações 
dos Estados eorira o accôrdo. antes todos reconhecem o alto 
patriotismo e os nobres influí os que moveram o Sr. Presi
dente da Republica á iniciativa do mesmo accôrdo, com a de
cidida cooperação dos respectivos chefes s«b«cr/píores desse 
aiuste: ê de 

PARECER 

Que a proposição n. M, de 1917, da Gamara, dos ftepn-
lados. entre e m discussão e sej-ü rodopiada pelo Senado. 

Sala das Commissõe*. II de julho de 1917. E, Mendes 
<ie Almeida, CrosiVlo]de e Relator. — José Eusebio, pelas con
clusões, Alencar Guimarães, vencido, com voto em separado. 

VOTo E M S E P A R A D O 

Desobriga ado-me do devei- que me impuz de justificar 
o meu voto divergente das conclusões deste parecer, eu po
deria limitar-me a breve» eons'derações no sentido de o» , 
tentear apenas a flagrante desharmonia existente entre el-
las e as respectivas premissas', lúcida e brilhantemente ex
postas pelo iliustrado Relator-. 

Seria um trabalho em poucas palavras, simples e íaçH 
que nenhum esforço demandaria. Conhecida, pelo relatório, 
n hypothese mu debate, em seus mínimos detalhes, e indi
cada por elle. mesmo a regra constitucional que lhe é appli. 
cr.vol, nada mais me restaria que, do confronto de uma com 
outra, tirar as necessárias deducções lógicas. 

Teria assim cumprido o meu dever e motivado suffici-
•cni emente a minha conduota quando dissenti dos meus hon
rados eollegas de Commissão. 

O nssumpto. porém, é de tal relevância no regimen r.on. 
sfilueional em que vivemos, affecfa tão intima e particular
mente os vitaes interesses do Estado que me conferiu a 
honra insigne. do mandato de um dos seus representantes 
nesta Casa do Congresso iVacional. que se me afigura ne
cessário encaral-o sob os seus múltiplos e variados aspectosr. 
afim de que o Senado, em sua alta sabedoria, pe*sa sobvv 
elle deliberar r.om inteiro conhecimento de causa e em per-
feila conformidade com , l S- princípios fundamentaes da Con-
sli tuição. 

Farei :ís*JIU. tanto quanto me fòr possível, um amplo es
tudo da proposição da Gamara dos Deputados, simultânea-
meuí,-. considerando as conclusões do parecer de que di 
vti io. 



Serei, talvez, longo e fastidioso em trabalho desta natu
reza o em questão que, por não ter sido considerada na gra. 
\odade de s e u s effetfos em relação a urna, até ha pouco 
tempo, das mais futurosas unidades da Federação Brasi
l e i r a , já como que passou para a ordem dos factos eonsum-
mados, por influencia da. acção compressora de elementos 
preponderant es na actualidade nacional. 

Relevem-me o enfado os que sabem da sinceridade com 
que me devei ei sempre aos interesses máximos de minha 
(erra e que hoje vejo sob a ameaça terrível de um sacriíicio 
completo cOm a adopçâo pelo Senado, como o aconselha a 
maioria desli Commissão, da inconveniente, imponderada e 
inconstitucional proposição cia Câmara dos Deputaoos. 

Traçada assim a orientação que seguira HO meu voto, e 
na esperança de que me sej a desculpada a extensão que elle 
possa ler, considerarei a matéria do projecto da Câmara nos 
seus :m l e f i a i o rp . es . n.-, sua c":i«tjtueiona!idade e nos s e q s 
e f f e d o s . 

r 

O ACCÒROo E SFTjc ANTECEDENTES 

Houve i c r ô r d o entre es Estados do Paraná e de Sants 
Cafhariiia p a r a a determinação de seus limites territi/vfaes 9 

Fazendo o h i s t ó r i c o dos facto.s que conduziram os gover. 
nos dos dous Estados ao ajuste firmado, sob os auspícios do 
Sr. Presidente da Republica, em 20 de outubro do anuo pas
sado, nesta Capital, terei respondido pela negativa á inter
rogação, e comniigo o terão também Iodos quantos quizer<-m 
.-iprecial-os na sua verdadeira feição jurídica. 

An/es, porem, perrnifta.se-roe esclarecer bem a minha 
situação em face desse act.o, cuja approvação 9» pede <;•> 
Congresso Nacional. 

Desde que assumiu a Presidência da Republica, 0 honrado 
Sr. Dr. Wenceslau Braz demonstrou com empenho, digno 
dos maiores louvores, encontrar uma formula de conciliação 
que permiti isso aos dous Estados, em confHcto, a scJuèão 
amistosa da sua incandescente, e as mais das vezes irritante', 
questão de limites. 

Fui dos (fue nunca regatearam os mais sinceros applau-
sos á. preoccupação patriótica que assim manifestava o Chefe 
do Estado. 

Nem podia «cr diversa a minha altitude. A datar de 
1909. depois da segunda sentença do Supremo Tribunal Fe
deral, que nos desconheceu o direito á zona litigio-sa, des
crente rpjasi de obler a reparação da gravíssima injustiça, e 
porque não dizer, si é esta ainda hoje a minha convicção, da 
miquidade desse julgado, voltei.me ebeio de e«perarn-;is nara 
- c i a formula de solução 
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Fui talvez o primeiro dos homens políticos de minha 
terra, que, rompendo as tradições de um passado do mais de 
cincoputa annos de intransigente empenho em manter a in
tegridade territorial do Estado, se dispoz a tomar a iniciativa 
de" negociações com o astucioso contender, e de com elle 
transigir pára o fim de, por concessões reciprocas, justas, 
dignas e honrosas, pôr termo definitivo ao TORMENTOSO LT 

Nã"o rne impressionou & campanha formidável que esss» 
minha altitude' inspirou aos meus adversários políticos o 
desaffectos pessoaes no sentido _ de incompatihilizarem-ME 
com o povo oaranaense, cujo exaltado patriotismo ?iã"o admit
ida a min'iTiR transigência em relação ao seu riquíssimo PA
trimônio territorial. 

Um3 onda temeroso de indisposições se levantou oontrs 
mim. solapando o meu prestigio e tentando deslocar-me das 
posições que eu havia conquistado á custa de insano traba. 
!no no serviço publico e de enormes sacrifícios durante mais 
de vinte annos de devofamenío á causa, e aos superiores in
teresses do Estado. 

Nao a temi, porém, e. convencido de que cumprir» assim 
o meu dever, sem desfallecímento, prosegu! no meu empe-
iiho ate que. vicloriosa. nela frabiçüo de muitos dos meus 
amigos de então, a campanha que se moveu contra mim, 
rmmillados ficaram iodos os meus esforços. 

Eu tinha, a esse tempo ;«?. o disse em livro d « rerent.e 
publicação, a certeza de oue se me deixassem trabalhar, pro. 
seguir efá o fim de mfnhe pspJnhosa e delicadíssima, tarefa, 
nossivel serín chegar ao termo delia encontrando uma con
veniente formula de soluça oun. resnettsndo os preceito 6 

constitucinnses e 0 s importantíssimos' interesses do Paraná, 
único prejudicado eom a contenda, extinguisse uara sempre 
as eau«as do- asper^imo oonflicto em aue vivíamos com o vi . 
sínho Estado. 

Tinha confiança no esforço que, eu desenvolvia, além de 
que não açia de.samnarado do apoio e do auxilio de eminen
tes .personastens nacionaes. de cuja influencia e prestigio es. 
ísva dependente a solucSo procurada. 

O meu fneserueeivei 'amhm e chefe freneral Pinheiro Ma
chado. tSn solícito sempre em riierpor a sua grande e res-
peitada autoridade para manter as boas praticas do rosçimen, 
de que era ura dos mais ardentes o esforçados denfen^ores; r-
egrégio Quintino Bocavuva. com ,, se., estranhado amor c i a 
harmonm dos Estudos da Republiea.de que foi um dos fun
dadores; cscelso Rio Branco, glorioso delirnitador de nossas 
frvmfeíraa. e arbitro indicado pela opinião nnciona' para a 
dírirneneis a* <odcs os liligios iníer-e-ndnaes de isrual na
tureza; o snelvidavei beneraí Francisco Glyeerio eom a lu
cidez e os ememfos de seu espirií 0 eminentemente conci 
!''ador; .Toaqu.TO Murtinho na austera e escterecida vivacidade 
de sua fulgurante mleltigeneia: Nilo PecrrAis W I comprehes-
etif> exaeta de se» dever' corno Chefo' da *?*«2J.o em face da 

http://Republiea.de


I5â AXJíABf» oO SENADO 

momentosa o debatida questão; Leopoldo de Bulhões, auxiliar* 
prtstimoso e autorizado desse eminente estadista; Antônio 
Azeredo, infatigavel collaborador da obra ingente da Repu
blica no que ella tem de mais delicado e melindroso; Alcindo 
Guanabara, com os lampejos brilhantes de sua perro a de jor
nalista inegualavel, e tantos c tantos outros do s melhores o 
mais devotados servidores do nosso regimen, e cujos nomes 
me dispenso de rememorar agora, para referir-me sdmeníe 
aos que mais dírectamente se envolveram ria questão, presta^ 
vam-me o concurso de sua preciosa collaboração nesse tra
balho, que causas diversas, infelizmente, tornaram inefficaz. 

Vindo, pois, de uma campanha dessa ordem e desse al
cance, para a victoria da qual havia despendido todas a-; 
minhas energias, não me seria possível, sem renegar o meu 
passado, e até certo ponto justificar a acção dos que desapie • 
dadamente me combateram: a attitude, deixar de receber com 
a mais intensa satisfação a intervenção do Pr. Presidente da 
Republica nesse caso. ' 

S. Ex, nada mais fazia, do que o que pretendi que se 
fizesse e foi effcctívamente tentado áquelle tempo. Era a 
idéa que eu abraçara que triiimphavá. Eu, portanto, devia 
estar -satisfeito, não obstante os males que ella causara á 
minha carreira politica. 

Louvores, consequentemente, só podia inspirar-me » 
nol/re iniciativa do honrado e eminente Chefe da Nação. E n!q 
os regateei. Sinceramente fui leval-os pessoalmente a S. E:r. 
logo que foram publicadas as primeiras noticias a respeito, 
não deixando por outro lado de tornai-os públicos em ex
pressivas entrevistas que dei 6 imprensa, desta Capital, como 
se poderá, ver, entre outras, na edição do «O Imparcial», de. 
36 de julho de 19115. 

Não sou, portanto, suspeito vindo hoje oecupar-me do 
assmnpfo e examinar as condições em que foi celebrado o 
pseudo accôrdo. cuja approvacSo se pede ao Congresso Na-, 
eional. 

Posso tratar delle com serena isenção de animo e, dizer 
dp seu merecimento e do seu alcance o que penso e o que 
sinto, sem que ninguém tenha o direito de enxergar nas 
minhas palavras e nos meus conceitos, interesse outro que 
nâo seja o de desempenhar-me de meus deveras de membro 
desta Commissão o de representante do Paraná nesta Casa, 
com respeito aos compromissos, do meu passado e ás eoa-
.vicções adquiridas em um longo período de estudo e de me
ditação sobre os melhores interesses de minha terra. 

Fui e continuo a ser partidários convencido da necessi
dade de uma conciliação entre o- dous Estados: mas, não 
posso, por isso mesmo acceilar e applaudir essa que aht 
está. sob a forma desse aviste, cuja. approvacão se nos pede 
porque, realizada foca das condições únicas" em que seria 
possível, ella jamais produzirá o fim desejado — «terminar 
para .sempre o irritante litígio.* 
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Faltam-l-he todos o? requisitos essenciacs para isso, a 
começar pela desigualdade de condições em que se viram 
.mllocadas as duas parles nas respectivas negociações. 

A exposição dos faefos que as levaram ao intitulado 
accôrdo de 20 de outubro, como são referidos pelos dons 
sm-ernadores. esclarecerão « justificarão «M* meu asserfo. 

Fil-a : 
O Sr. Presidente da Republica, por intermédio do Sr. ca

pitão de fragata Thiers Fleming, sob-cheio de sua casa, mi -
iifar, fez chegar ás mãos do Sr. coronel Felippe Schmidt, 
Governador de. Santa Catharina. em 10 de abri! do anno 
passado, a seguinte proposta para a solução da questão da 
limites; 

« A questão de limites será decidida parte por. 
accôrdo direefo e parte por arbitramento. Os limites 
de Santa Catharina «ficarão desde j á » respeitados pelo 
Paraná de accôrdo com as seguintes divisas: Pelos 
rios Mogro e Iguassú abaixo, até o primeiro ribeirão, 
nas proximidades de União de Victoria; (o ribeirão 
maior entre a foz do Tirnbó c a referida cidade de. 
União da Victoria). por este ribeirão acima, até á. 
Estrada de Ferro e. por esta até o rio do Peixe e 
por este 3té a sua foz. no Tirugna.y . ficando sob a, 
jurisdicçoo de Santa Catharina todos os municípios 
que estão sob a do Paraná: Tres Barras. Papanduva,-
Validos, etc. 

Santa Catharina * reconhecerá » como pertwicento' 
ao Paraná e «desde j á » a zona eomprehendida entre 
<>s seguinte^ limites: descendo pelo Iguassú. a partir 

da foz do Jangada, até á foz do O-hopin, e por este 
acima até ,i cabeceira mais alta, e, desta á cabeceira, 
mais próxima do Jangada e. por este abaixo, até â sua 
foz no Iguassú. 

«Toda a extensão restante» ficará para ser resol
vida pelo arbitro. 

O arbitro terá a liberdade de resolver como for de 
msfiça e de equidade.» 

Em carta ao Sr. Presidente da Republica, de 15 do mes
mo me/í. diz-nos o próprio coronel Schmidt em sua mensa
gem ao Congresso do Estado, em 1 í de agosto daquelle anno: 

« apresentei a S. iKx. uma contra-proposta, decla-
rando-lbe «er a única que me animaria a apresentar & 
deliberação do Congresso Estadual. 

Essa proposta é a seguinte: 
«.A questão de limites entre os Estados do Paraná 

e Santa Catharina poderá ser decidida por accôrdo di-
rocto desse* Estado*. se ant.es não o tiver sido pelo Sut 
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premo Tribunal Federal, acoeitando ambos as seguintes 
divisas: 

No « l i t t o ra l * : a linha da demarcação de 177'í, le
vantada a partir da barra velha do Sahy-guassú, em 
ramo direito de oeste « passando entre os picos da Serra 
Geral, denominados Itkrin e Araraquara. 

«No interior» : o rio Negro desde o oonto mais alto 
de sua cabeceira principal até á sua foz, no rio Iguas-
sú, o por este até á foz do rio Jangada; 'por este acima 
ate sua mais alta e principal cabeceira, que será pro
longada em linha recta, na direcçio sul até sua inter-
eepoão com a linha divisória das águas dos rios Iguas-
sü e üruguay, e por esta linha divisória das ditas 
águas, na direcçio geral de oeste, até encontrai' a li
nha que liga as cabeceiras dos rios Santo Antônio e 
Pepiry-guassú. na fronteira argentina. 

Os dous Estados, reunidos os seus congressos le
gislativos, em agosto deste anno, o se este, por* lei mie 
respectivamente votarem, approvarem a linha de limi
tes acima traçada, entrarão immediatamente na posse 
definitiva e jurisdicção plena das terras que lhes de
vem pertencer ao sul e norte da dita linha, aguardando 
em paz e tranquilíamente que a lei seja submettida, no 
anno seguinte, á approvação dos seus congressos, e, em 
seguida, á approvação do Congresso Nacional.* 

Posteriormente, è aitnda o illustre Governador de Santa 
Caíharma quem noi-o informa; 

Em 4 de maio aqui chegava novamente aquelle of-
íicial, sendo portador de uma carta em que o Chefe da 
Nação me reiterava os seus intuitos de resolver a ir
ritante pendência em bem dos interesses naoíonaes. O 
Paraná acceitava, cro parte, a minha contra-propo3ta. 
Não concordava, porém, com a unha divisória pelo rio 
Jangada, ..o sim pela estrada de ferro, de modo a ficar 
dividida a cidade de ünifio da Victom. 

Em carta de 20 de maio, mostrei ao Sr. Presi
dente da Republica os inconvenientes de serem abando
nadas divisões naturaes e mais os que fatalmente advi
riam da divisão de urna cidade. Não se diga, para jus
tificar essa. pretencão, que a cidade do Rio Negfo tam
bém ficará dividida. £' bem diversa a situação. Em 
Rio Negro existe o divisor natural que é o rio, além de 
cuja margem esquerda não podemos ter preterições, 
sueeedfttido que a jurisdicção que o Paraná exerce nessa 
margem ó a conseqüência' da política de invasões ter-
ritoriaes que originou esse estado de coisas, tão deplo
rável e tão triste, entre duas ciroaniseripeões da mes
ma pátria. 

Resta-me ainda declarar-vos que apresentei a com-
tr a-proposta de que vos dou conhecimento, depois de 
ouvir diverso 1 ,-',o« amiç s!fos respe*"i53vei« pela situa 
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oão politica do Estado, e só após vencidas justas relu-
taiicías, assentámos ir ao encontro dos designiOg do 
Chefe da Nação. 

Entretanto, não querendo contrariar os desejos do 
Sr. Presidente da Republica, affectei a solução do caso 
»o D'r, Lauro Muller o á «nossa representação federal 
no Rio de Janeiro. 

Ato a presente data nada foj resolvido ainda e o 
processo da execução da sentença continua paralysado, 
e a nossa jurisdicção no Tímbó se faz sentir de modo 
muito precário, porque alli continuam as forças fe-
deraes e o Paramâ insiste na oeeupação de Vallões. 

Não cqnddero. porém, afastada, a possibilidade dc 
oui accôrdo, dado o empenho que manifesta o Chefe da 
Xaçflo em reulizal-o c mesmo tendo em vista os inte
resses commnns dos dou? Estados, que não devem pro
longai- uma situação para a qual está indiscutivelmente 
vdtada a attenção de todo o paiz. 

São estas as informações do digno Governador de Santa 
Catharina sobre as preliminares negociações üo ajuste de 20 
de outubro, ora submettido á apreciação do Henado. 

As do Presidente, do Paraná constam dos seguintes tre
chos da mensagem por S. Ex. lida perante o Congresso do 
Kstado. a 25 de novembro, também do armo passado, dia da, 
instnilaçfu. da sessão extraordinária, especialmente convocada 
para tomar conhecimento do alludido ajuste. 

Depois de historiar as fracassadas tentativas cie um ac
côrdo entro os dons Estados durante a administração Carlos 
•favalcnii. diz o Presidente, paranaense nesse documento; 

«•\ão desanimou, porém, o benemérito Chefe da 
Vação, de consubstanciar em facio a sua patriótica e 
generosa ídéa. continuando a insistir, por um melo sua-
,-orio, que pnzesso fírn á questão. 

••F, foi assim que, em dias de maio do corrente 
aniui, chegou a esta Capital o Sr . commandante Thiers 
Fleming, com a 'incumbência de «cientificar-me, em 
nome do eminente Chefe da Nação, que S. Ex. appel-
lara novamente para o Governador dc Santa Catharina, 
no sentido de ser resolvida a questão por um meio 
mcicivei e digno aos deus Estado»-, propondo-lhe, para 
issu, uma formula que sal isfaria as diversas correntes, 
isto é, parte por accôrdo direetn e parte por arbitra
mento. Essa formula não tinha sido ucceita por S. Ex. 
<> Sr. -Governador de Santa Catharina, o qual, entre
tanto, propiiftlia-sc a resolver a contenda por accôrdo 
directo. fazendo unia. contra-proposta. para que o l i
mite entre os dons Estados fosse: pelo rio Jangada até 
»•> suas cabeceiras e dahi a gwomvai o dhisor das 
wvua-s 2'é a fronteira ^rsrenfmn 
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«Em -oiução a essa, proposta a que veitfio de me 
referir e depois de, bom estudar a situação do Paraná, 
pondo acima do interesse material a parte moral e u 
disj»idade d-' no*«o Rslarto. dirigi a S. Rx. n sea-oinlo 
carta -. 

Exmo. Sr. Dr. Wenresiau Pia/, Porei'a Gomes. DD. -Pre
sidente da Republica: 

Apresentando as minhas respeitosas saudações, cumpre-
me manifestar o meu profundo reconhecimento pelo patriótico 
iateresse que V. Ex. tem em resolver, amigavelmente, a se
cular e irritante questão de limites entre o meu Estado e o do 
Santa Catharina e de cujos detalhes fui soientifieado pelo ü-
lustre eommandante Thíers CFleming. 

Tomando na devida consideração o que me foi exposto 
pelo distincto emissário de V. Ex. e. depois de bem •estudar 
esse assumpto de tanta- t.ranscedencia e de bem pesar a. minha 
responsabilidade de mandatário do povo paranaense a cujas 
aspirações procuro corresponder, senti que não podia acceitar 
a linha proposta pelo 'Governador de Santa Catharina, 'Exmo., 
S r , coronel .Felippe Sehímidt, principalmente porque sacrifi
cava a comarca de União da -.Vietoria. Quero, no entretanto ir
ão encontro dos elevados e nobres Muitos de V. Ex. sobre
pondo a quaesquer injuneções regionaes o interesse eornmum 
da no=sa grande pátria. «Em nome. pois, do Paraná, a cujos 
destinos tenho a honra de presidir, mu momento tão melindro
so da sua vida histórica.» DEPONHO NAS MÃOS DO EMINEN
TE CHEK-E DA NAÇÃO'LA, SOLUÇÃO DA: SECUíLAA PENDÊN
CIA. AiXEfTA_\DÜ COLMÍO .DEPI.NlTTvU E SüBMETTENDO 
T MMEDLVr.AMENTE A AP PROVAÇÃO if>0 CONGRES-SO LE 
GISLATIVO DO ESTADO. A UNHA QUE V. E\\. EM SUA 
-ALTA SABEDORIA. TRAÇAR COMO LI.MOTE ENTEE O S DD-US 
HKFERIDOS ESTADOS DA FKDMIVAÇ.M). 

Gerío de q u e assim correspondo ao nobre gesto d e V. Ex, 
e interpreto o senlir de meu Estado, aguardo com serenidade 
«i <'veredieium» que V. Ex . s>- digne de proferir para -olueãe 
do litigio. 

Reiterando a .V. Ex. os meus protestos da mais alta es
tima, disfineta. consideração o respeito, subscrevo-me Am. 
A d o r . — ''A-sign;vlo'I Affonso Alves de Camargo. 

Decorrido algum t«mpo. continua << Presidente do Paraná,. 
recebi um telegramma em que o Sr. Presidente da Republica 
I-onsnltava-me sobre uma possível divisa pelo rio da Aroia, a. 
cuja consulta respondi, dizendo: QUE DIRIMIDA A CONTEN
DA NOS TERMOS DE MINHA. -CARTA, EU PODERIA. ARROS
TAR COM AS INJUSTIÇAS DOS CONTEMPORÂNEOS; MIAS, 
TINHA PLENA CERTEZA DE QUE A HISTORIA ME FARLA 
JUSTIÇA. AGORA. SE MB AFASTASSE 'DOS PROPÓSITOS 
NELLA .MANIFESTADOS. ENTÃO NFJM COM A BENEVOLÊN
CIA DE MEUS POSTEROS E-D PODERIA CONTAR TORNANDO-
SE ASSIM. INÚTIL O SACRIFÍCIO QUE 1MPUZ-ME F.AZE-K 
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£»E MEU NOME E DE 'MINHA CARREIRA POLÍTICA. EM BE 
vYEFICrO DA UNIÃO E DO ESTADO. 

Não desanimando ainda com esta minha resposta,, 
continua o Dr. Affonso de Camargo, S. Ex., o Sr. Pre
sidente da Republica, enviou, novamente, a esta capital, 
o seu já referido emissário, no sentido de scientificar-
me da marcha das negociações, a qual deu enx resultado 
a possibilidade de ser aoceita por Santa Catoarina a 
divisa pelo rio da Areia, isso depois de esforço máximo 
empregado por S, Ex. para o melhor cumprimento ao 
honroso mandato que o Paraná lhe tinba conferido. 

Em solução a. esse novo appe-llo do eminente Chefe 
da Nação, escrevi a 8. Ex. a carta a b a i » transeripte: 

Exmo. e presado amigo Sr. Dr. Wenoe.slau fBraz, 
DD. Presidente da Republica. 

Respeitosas saudações. 

Tenho a honra de aecusar, muito pendurado, o re-
rebirnonlo da. carta de V . Ex., de que foi portador o 
illustre eommandante Thiers Fleming. 

O patriótico esforço que. V. Ex. tem empregado 
liara dirimir, amigavelmente, a questão de limites entre 
o meu Estado e o de Santa üathai-iua. concorrendo; 
assim, para estreitar os elos da Federação" Brasileira, 
«aconselhou-me a uma medida, que julgo necessária; 
desde que V. Ex. com alevantada nobreza e grande 
tjeiierosidadv, não quis, sem- meu prévio msentimento, 
utilizar-Sc dos plenos pdderes que conferi a V. Ex., Re
solvi, portanto, ouvir as representações federal e esta
dual do meu Estado, sobre a proposta que me foi tran-
srníttida pelo illustre emissário de <V. Ex.. de modo a 
poder agir com mais segurança em assumpto tão im
portante quão melindroso. 

Isto posto, darei a Y . Ex. uma solução definitiva 
a l e o fim do corrente me/, (esta carta, como a anterior
mente trmwripta, não' tem. o -indicação da data em, que 
foi escrípio, mas posso affirmar que o foi em dias de 
junho >. ou mais fardar, até os .primeiros dias do mez. 
vindouro. Penso eu. assim, corresponder ao patriótico 
esforço de Y. Ex. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os pro
testos de minha mais distincta consideração, estima e 
profunda svmpaihia. 

l > Y. Ex., Am. Mor.— Jffoitm -Alces de Camargo. 

Depois da transcripçãü desta carta, o Presidente do Pa
raná historia o que se passou em uma reunião reservada, 
convocada por S. Ex.. no palácio do Governo, na. noite de 30 
de junho, a. que compadeceram Deputados estaduaes. candida
tos a Deputados, membros do Superior Tribunal de Justiça, 
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secretários de Estado, Chefe de Foüe-ia, comin;>ndani,e,s do 
Regimento de Segurança e do Corpo de Bombeiros, Prefeito 
ila, Capital, director de Obras e Viação Publica, membros do 
Comitê de l imites, representantes da imprensa da capital e 
ajudante de ordens da Presidência do Estado, da, qual se la
vrou uma acta. cujos dizerees só vieram a publico quando 
publica tamberó « tornou a decisão do Sr. Presidente da 
Republica, que o ajuste de 20 de outubro confirmou e a pro
posição dá Gamara dos (Deputados approva. 

Desse documento consta como deliberação, moção, ou que 
nome tenha, tomada pelo Congresso Legislativo do Estado, 
•nessa reunião, a portas fechadas no paiaeto do Governo, á 
noite, com a collaboraç-ão e assignatura de pessoas estranhas 
ao (Poder Legislativo do Estado, eme não funecionava, então, 
em sessão ordinária ou extraordinária por convocação da au
toridade competente nos termos da Costituieão, a seguinte, 
singular e especiosa, resolução: 

•s O Congresso Legislativo do Espado do Paraná, em 
reunião reservada convocada pelo Sr. Br. Presidente 
do Estado para ter conhecimento da negociação pro
movida por S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, de 
ura aoeôrdo para derimir a questão de limites entre 
os Estados do Paraná e Santa Catrariua, por unanimi
dade dos seus membros presentes constituindo a maioria 
daquella corporação legislativa por dous terço* e so
lidariedade lê outros ausentes, resolveu o seguinte: 
i°. que louva a acção patriótica do honrado Sr. Pre
sidente da Republica, promovendo a solução amigável 
da questão de limites entre os dons Estados litigantes; 

que se sente constrangido em acecitar a linha do 
rio da Areia, como doloroso lhe seria acceitar previa., 
mente qualquer outra divisa que trouxesse a desaggre-
r-saçâo de povoacões paranaenses; querendo no entanto 
ir ao encontro da louvaveel e patriótica iniciativa do 
Sr. Presidente da Republica, dá podere* a S. Ex. para. 
-:*» nome do Paraná traçar a Unha que e/n. svu alta 
•.obedoHa julgai- conveniente para derimir o tiue$êé.o.% 
Posta em discussão e votação "foi essa proposta appro
vada. Em seguida foi encerrada a sessão e lovradu h 
oresento acta, que vae assignada por todos os presea-
*cs. Affonso Alves de Camargo, Presidente do Estado; 
Ce. 'Prajano dos Reis,' Presidente do Congresso: Tele-
maco Borba, 1° Vice-Presidente do Congresso; Francisco 
•te Paula (Guimarães, I o Secretario; José Kuncs Sar-
demberg, 2a Secretario; Nicolau âlader, Deputado; João 
.Sampaio, Deputado; Alfredo Heisler. Deputado: Jayme 
Ballão, Deputado: José Macedo Júnior, Deputado: Olivio 
Csrnasciali, Deputado; Antônio Lobo, Deputado: Ber~ 

. tholdo Hauer. Deputado: Artihur Martins franco, Depu
tado; Brasilio Ribas, Deputado; Lcopoldino de .Abreu, 
Deputado; Arlindo Ribeiro, (Deputado; José Júlio Cleto 
da Silva, Deputado; Elyseu de Campos Mello, Deputado; 
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Antônio de Oliveira Portes, Presidente do Tribunal: 
desembargador Amaral Valente; desembargador Euelí-

,des Beviláqua: desembargador Felinlo Teixeira; Dr. 
Caetano Munhoz da ftocha. -Secretario do Fazenda. Vi-
ação a Obras Publicas; Enéas Marques dos Santos, 
Secretario do Interior; Clotario de Macedo Portugal, 
procurador peral da justiça; Lindolpho Pessoa, da Cruz 
Marques. Ohele de Policia; 'coronel Fabriciano do Rego 
Barros, commandante do Uegimenio de Segurança; te
nente-co&ronel Benjamin Augusto l,ag-o, eominandante 
do Corpo de Bombeiros; J. Moreira Garcez, engenheiro 
director do Obras Publicas e Viação: 2- tenente Eucli-
des Silveira do Valle, ajudante de ordens do ^r. Pre
sidente do Estado; Romuio José Pereira, Deputado; 
José Pinto Rebello Júnior, Deputado; Amazonas de A. 
Marcondes, prefeito de União da Victoria.» 

Transeripto este documento, o Presidente do Paraná cen
ário» a sua exposição nos seguintes termos; 

* Investido a*sim o Sr. Presidente <ki Republica de 
plenos poderes para resolver, em nome do Pwaná, a 
questão dc limites, continuou 5. )Ex. em negociações 
com o Governador de Santa Catarina até que recebi de 
S. Ex,. ainda por intermédio do Sr. commandante Fle
ming, a carta já publicada e aue aqui peço venia para 
reproduzir. 

Ril-a; 

«R io , %; d© setembro de 1916 — •• Secretaria da Pre
sidência da Republica. 

Presado amigo Dr. A. de Camargo — Aitectuosas 
saudações. 

Nosso amigo capitão de fragata Thiers Fleming 
narrará o que houve relativamente á questão de limites, 
posteriormente ás ultimas coramunicacões feito 50 p is 
cado amigo. 

Depois do longas negociações, insisti sobre as duas 
soluções: —Estrada de Ferro ate Legrú e deste -ponto 
em rectâ até o Jangada — Ribeirão da Areia e da cabe
ceira deste â estrada de ferro e por esta até o divisor 
das águas, mas estas propostas foram ainda recusadas 
por Santa Catharina, que alvitrou duas outras, não ac-
eeitas pelo Paraná, conforme sabe o amigo. 

« Tendo o maior empenho em -que não fracassassem 
as negociações, apresentei novo alvitre a Santa Cabha-
•rina, fazendo appello ao seu illustre Governador, que é 
um brasileiro patriota c digno. Aíiaal este alvitre foi 
acceito, com grande contentamento meu, e. estou certo, 
de todos os brasileiros *. ASSUMI O COMPROMISSO DE 
CONSEGUIR A. ACQUIESCENCIA 1)0 PARANÁ' E O FIZ 
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CONFIADO KA GENEROSIDADE DO MANDATO QUE 
ME CONFERIRAM OS CHEFES PARANAENSES, « e na 
convicção em que estou cie que a. solução convém mui
tíssimo ao Paraná». 

EIS A SOLUÇÃO ACCEITA POR SANTO CATHA
RINA : —divisa pela estrada de ferro até a, estrada de 
rodagem para Palmas, por esta até o Jangada e por este 
acima até o divisor das águas, seguindo-se por este até 
a Argentina. 

Estou certo de que os paranaenses, -receberão com 
prazer esta -solução, que terá os -applausos do Brasil in
teiro. 

'Abraços do collega. amigo, admirador. --.W-". />'''/(:..-• 

Taes são as informações oííiciaes dos dous Governadores. 
Elias se completam e se harmonizam na indicação dos deta
lhes das negociações. 

Devo, aliás-, declarar a Coimnissão, lealmente que não 
conheço os termos das ultimas eommunieacões feitas ao Con
gresso Catbarinense pelo honrado coronel yehmidt, quando 
submetteu á respectiva approvação. na sessão extraordinária 
de novembro do an-no_passado, o ajuste de 20 de outubro, cujas 
condições de realização c-slou examinando. 

Elias não acompanharam os papeis presentes a esta Cam-
míssão, como o fez notar o illustrado Relator, e apezar das 
diligencias empregadas não me foi possível obtel-as por outro 
qualquer modo. 

Acredito, porém, que quaesquer que elias tendam sido, em 
.pouco ou em quasi nada differirüo das constantes da mensa
gem de i-i de julho, cujo resumo acabei de fazer. 

Isto posto, cumpre-me agora, indagai': si o» dous Estado-
ficaram eollocados deanW do i>r. Presidente da Republica em 
igualdade de condições. 

E' fora de duvida que não. Não >ha como iüudir os Ler
mos da.s informações officiaes. 

Ao passo que o Paraná, pelo seu Presidente, sem poderei 
constitucíonaes para )<so (a Constituição do Estado, art. 26. 
ns. e l i , reserva, privativamente, ao Congresso Legislativo, 
a iniciativa, de. quae:-quer ajustes e deliberações sobre os li
mites do Estado;, entregava os seus interesses, a sua grande 
causa, a sua sorte, emfirn, ao arbítrio aMieio. sem limitações, 
*em icstrieções, sem resalvas e sem defesa, Saaita -Catliarina 
reservava-se a liberdade de estabelecer e discutir condições, 
ditar a lei e impor a sua vontade. 

Sem a cautella de uro compromisso regular, que. fixasse 
as regras jurídicas rommummente observadas em ac-tos dessa 
natureza, regulasse os deveres das partes, estatuísse as que
stões de facto e de direito a resolver, e definisse os poderes 
e a faculdade de. decisão conferidas ao juizo .arbitrai eleito, 
o Paraná constituiu, por assim dizer, o Sr. Presidente da 
Republica, arbitro na pendência. 

«Deponho nas mãos do eminente Chefe da Nação a so
lução da secular pendência, acceitando como definiva e sub-
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mettendo immediatamente a. (approvação üo Congresso. L e 
gislativo do Estado, a linha que V, Ex., 'em sua alia sabedoria, 
traçar como limite entre os dous referidos Estados», disse o 
Sr. Affonso de Camargo na carta a que já me referi acima, a 
primeira das que S. Ex. dirigiu ao illustre Sr. Dr. Wen-
eeslan Braz, por mão de seu emissário, o commandante Fle
ming. 

Defermnia assim o'documento em que assenta o com-
mentarío que estou fazendo porque, ao contrario do que 
fez o digno Sr. coronel Felippe Schmidt, o Presidente do Po 
der Legislativo estadoal. poderes de decisão ao Presidente da 
Republica. 

A omissão foi, naturalmente, filha de ligeira inadver-
tencia ao ser redigida a mensagem com que S. Ex. abriu a 
sessão extraordinária do Congresso do Estado, a 25 de no
vembro do armo passado. Não a attribuo a intenção occulta 
de, como já ouvi dizer e foi, se me não engano, publicado na 
imprensa curitybana, confundir factos e datas para prevenir 
as objecções que se levantaram a sua capacidade constitu
cional para conferir, em matéria da exclusiva competência 
do Legislativo estadual, poderes de decisão ao Presidente da 
Republica, e ligar este seu acto ás deliberações da celebre 
reunião reservada,no palácio do governo, em 30 de junho, 
em que tomaram parte membros do Congresso, do Poder Ju
diciário, secretários do governo, empregados públicos de di
versas categoria*, ajudante de, ordens e cidadãos outros, que 
não execendo nenhuma fimeção publica, eram membros do 
Comitê Popular de Limites ou representavam a imprensa da 
capital, e deste modo, justificar a referencia, que, em carta 
de 27 de setembro, faz o Dr. Wcnceslau Braz «á generosidade 
do mandato que lhe conferiram os chefes paranaenses». 

Com a própria mensagem facilmente seria destruída essa 
justificativa do impensado e precipitado acto. O histórico 
que ella faz de todas as -negociações levará a quem o ler, a 
repellil-a. 

Para mim a omissão notada, não tem, portanto, sinão o 
effeito de assígnalar a despreoecupação com que muitos de 
nossos governantes informam o publico de seus actos e pro
curam justífical-os. 

Registo-a apenas uma simples inadvertencia do Presidente 
do meu Estado. 

O seu acto, conferindo, por modo tão formal e expressivo, 
amplos poderes ao Sr. Presidente da Republica «para traçar 
a linha de limites entre os dous Estados», eu explico de outra 
maneira. O Dr. Affoaso de Camargo, faço .sem o menor con
strangimento esta justiça a S. Ex., assim procedendo, acreditou 
que igual condueta teria o illustre Governador de Santa Ca-
tharina. Aliás, devo dizei-o, todos os antecedentes da questão, 
conhecida como era a altitude de resistência com que sempre 
se oppoz o Sr. coronel Schmitd á acceítação da formula arbitrai 
para a solução de pendência, faziam susoeitar que tal não se 

^désse. 
ii. — Vol. RN 44 



162 ANNAES DO SiSNÁDO 

Todavia, .não julgo que por si só baste para condemnar-
Ibe a condueta, a precipitarão com que se houve em tao grave 
emergência o Br. Affonso d-.- Camargo, procipilnçíH que podia 
ser, como de facto !oi, extraordinariamente prejudicial á causa 
paranaense que elle próprio, com grande- ardor patriótico, em 
todos os tempos, jurara defender até o ultimo extremo. 

Attenua-lhe a falta a esperança que devia ter de que a 
acção pertinaz, intelligeuíe e interessada do Presidente da 
Republica junto do coronel Sehrnidt o demovesse do propó
sito em que estava, e constituía o principal objectivo de sen 
governo em Santa 'Catharina, de executar a sentença do Su
premo Tribunal, c o conduzisse á aeceitação do arbitramento 
para a solução do grave o secular litígio. 

Era uma esperança que o empenho, o prestigio o a au
toridade moral do Chefe da Nação poderiam converter em 
realidade, 

Demais, murmurava-se. dizia-se, affirmava-se mesmo, 
que a amplitude de poderes conferidos ao Presidente da Re
publica, quando ainda não se havia verificado, ou não se 
tinha a certeza de que igual procedimento teria o Governador 
de Santa Catharina, era o recurso hábil que nos restava para 
reconquistarmos' as syrnpathias do S. Ex. .perdidas desde que 
se negara o Sr. Carlos Cavalcante a aunuir no estabelecimento 
de outra qualquer formula de solução amigável paia a termi
nação do litígio, que não fosse uma das por elle mesmo indi
cadas como capazes de clirirnil-o a contento do Paraná. 

Como quer que tenha sido, porém, e não obstante a es
tranheza .que, no espirito ele toda a gente .causaram a facili
dade com que ao investi!» de faculdades que a, Constituição 
expressamente comnietera ao legislativo e a pressa com que 
se conduziu o Sr. Affonso de Camargo, outorgando é pri
meira solicitação, sem maior ponderação, amplos e illimilados 
pudore? ao Presidente da. Republica para decidir discricionn-
rianeiue da questão, ninguém houve todavia, no Paraná, 
que se- animasse a, attribuin esse acto do S. Ex. a outro in
teresse, folgo e m ' declaral-o, ou a outra preoecupação, q u e 
não fosse o de re-alfirmar a consciência de um direito pelo 
qual vínhamos pleiteando, indefesamente, por mais de meio 
século de existência política, e cujo reconhecimento não nos 
arrecciavamos de confiar, em igualdade de condições, ao es
clarecido espirito, ao alto critério, á sabedoria, á justiça e 
ao patriotismo do Chefe da Nação, 

Xão fora õppoptuno, tinha sido precipitado esse acto, 
tosdos convinham; mas, nem por isso elle merecia formal eon-
denmação, crentes «orno estavam todos na sinceridade que a 
inspirara ' a 0 Dr. Affonso de Camargo, até esse momento dos 
mais devotados e ardem"es defensores da causa paranaense. 

A alma cândida e generosa de nosso povo resalvou-lbe a 
intenção. 

Ninguém se inquietou. Apparentcmente, ao menos, não 
se perturbou a serenidade eôm que se recebeu em todo o Es
tado a noticia do novo curs n que tomava a incandescente 
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questão com a . intervenção amistosa dó Sr, Presidente da 
Republica. 

De confiança foi a situação em que se encontrou o espi
rito publico paranaense com 0 ado do Br. Affonso de Ca
margo. Confiança na acçSo reflectida o enérgica de S. Ex., 
confiança no critério de decisão do Presidente da Republica, 
confiança, eniíim, na vietoria de nosso direito. 

Em pura e sã consciência, dig-u-o, foi esta a impressão 
que eu tive dos acontecimentos. 

Mas, si foi por este modo que o Sr. Dr. Affonso de Ca
margo procurou attender ao appello que lhe dirigiu o Sr. 
Presidente da Republica, diversa, bem diversa foi a altitude 
do illusf.ro Governador de Santa. Catharina. 

O coronel Schmidt promptificou-se, é cento, a collaborar 
cc«n o Sr. Presidente da Republica na realização de seu pa
triótico empenhe de resolver, pacifica e amistosamente, a 
pendência «no interesse da ordem publica e da communhão 
brasileira», conforme o expressou na mensagem de 14 de 
julho do anno passado, a que me tenho referido; mas. está 
aqui a condição da delegação que para esse fim conferiu ao 
Presidente da Republica, se delegação se pôde considerar a 
sua simples e cautelosa annuencia aos desejos do Chefe da 
Maçã o, «mas dentro dos moldes da sentença judiciaria, isto 
é, para a Realização de um accôrdo que importasse para am
bas as parles no reconhecimento da sentença». 

Nã i 0 estou phautasinndo, M o procuro, também, desvir-
ioa: intenções, nem confundir óu adulterar faotos ou pala-
vi as. Considero e estudo o pseudo — «Accôrdo» — de 20 de 
outubro, ora sujeito ao nosso exame, segundo os elementos de 
irfrrmagões officiaes que pude recolher e colligir, aprecian-
do-í« em seus detalhes, com honesta e rigorosa exaetidão. 
Nem preciso era que eu tentasse desfigural-os. As próprias 
palavras com que cilas nos são dadas, bastam-me para a 
demonstração inilludivel, a que vou chegar — «das condições 
desfavoiaveis em que o Paraná entrou no ajuste feito sob a 
acção direeta e pessoal do Presidente da Republica». 

E" ó próprio digno e honrado Sr. coronel Schmidt quem 
nois esclarece a respeito n 0 importante documento official que 
venho citando. 

Diz S. Ex. : 
«Por circumstancias independentes de nossa von

tade, durante alguns annós, desde 1010, não nos foi 
possível proseguir no, processo da execução da sentença 
do Supremo Tribunal Federal na questão de limites 
ccoi o vizinho Estado do Paraná. 

Contrario, como fui a uma solução arbitrai deptois 
da sentença, eu trouxe para o governo o deliberado 
•gmposilo de promover aquella execução^ afim de que 

http://illusf.ro
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fosse reparada a injustiça secular que vem privando 
o nosso Estado da jurisdicção de territórios seus e es-
poliando-o, de anno a anno de novos trecho^ de terrH, 
fazendo.se augmentar cada vez mais a área do Contes
tado por uma acção/ constante de invasão preconcebida. 
Em junho d 0 anno passado, fui convidado pelo Sr. Dr. 
Wenceslau Braz Pereira Gomes, Presidente da Repu
blica, para ir á Capital do paiz, afim de conferenciar 
com ' s . Ex. sobre a questão de limites. O Chefe da 
Naçãjo resolvera intervir no caso, com a sua autoridade 
moral, no desejo patriótico de procurar1 uma formula 
que resolvesse a pendência pacificamente, a contento 
das duas altas partes, no interesse da ordem publica 
e da communhão brasilema. 

Ouvindo o Sr. Presidente da Republica, prompti-
fiquei-me a collaborar com S. Ex. na realização dos 
seus intuitos, «dentr 0 dos moldes da sentença judicia
ria, isto é, para a realização de um accôrdo que im
portasse para ambas as partes no reconhecimento da 
sentença». 

Infelizmente, o então Presidente do Paraná, o il
lustre Sr. Drl. Carlos Cavalcante de Albuquerque, que 
também fora ao Rio, igualmente a convite do Sr. Pre
sidente da Republica, só admittiu como formulas para 
resolver a questão o arbitramento, o plebiscito, ou 
cada um dos Estados litigantes ficar oomi a parte do 
Contestado onde exerce jurisdicção. 

Era impossível recorrer ao julgamento de árbitros 
quando já se tem uma sentença do mais alto tribunal 
do paiz e o plebiscito seria uma armadilha á bota fé 
de quem o acceitasse. Quanto ao terceiro alvitre, este 
valenia pela nossa derrota». 

Como se vê, o Sr. governador de Santa Catharina, nesta 
parte de sua mensagem, refere-se a primeira das tentativas 
feitas pelo honrado Sr. Presidente da Republica para resol
ver, amigavelmente, a questão por accôrdo entre os dous Es
tados. 

Claro, preciso e terminante foi S. Ex. Annuindo aos de
sejos do Chefe da Nação, concordou em dirimir, definitiva
mente, por meio amigável, o litigio, «mas só e exclusiva
mente, dentro dos moldes da sentença, e por accôrdo que im
portasse para ambas as partes no reconhecimento da mesma 
sentenças. 

Nestes termos, e somente nestas condições, podia, por
tanto, o Sr. Presidente da Republica contar com a collabora-
ção do coronel Schmidt para a realização do desejado ac
côrdo! 

' Para o Paraná ficava mal posta a questão. Tinha sido 
justamente a convicção em que estavam os paranaenses da 
jnconstitucionalidade, injustiça e iniqüidade da sentença, que 
as havia rebellado contra ella, tornado irritante a pendência, 
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e provocado os conflictos permanentes em que viviam os dous 
Estados, por motivos de jurisdicção territorial. 

Não era possível, pois, fazer nenhum accôrdo nos mol
des dessa sentença, cuja autoridade o Paraná desconhecia. Se
riam illogicos e inconseqüentes os seus homens públicos o 
o seu governo si a tomassem para base da almejada solução. 
Preciso era, portanto, afastal-a de quaesquer cogitações. Era 
ella o verdadeiro pomo da discórdia que se procurava ter
minar. 

Ingênuo seria quem delia partisse em busca de üma fór
mula que conciliasse, «no interesse da ordem publica e da 
communhão brasileira», na phrase do próprio coronel Schmidt, 
as duas importantes unidades da Federação. 

Outra deveria ser a base das negociações, a menos que 
nenhum empenho houvesse cm não sacrificar, como se veri
ficou então, e, ouso affirmal-o, se verificará agora, a bella, 
louvável e patriótica iniciativa do, Sr. Presidente da Repu
blica. 

Assim o comprehendeu o Sr. Carlos Cavalcanti, que bem 
serviu a causa paranaense e a própria causa nacional, re-
cusando-se terminantemente a quaesquer negociações nas con
dições propostas pelo coronel Schmidt. 

Fracassada essa primeira tentativa de accôrdo, a segunda, 
de iniciativa ainda do Sr. Presidente da Republica, logo após 
a mudança de governo do Paraná, não encontrou o gcrvernador 
de Santa Catharina em melhores ou diversas disposições. 

A correspondência trocada entre elle e o Dr. Wenceslau 
Braz, em que se baseiam as informações dadas ao Congresso 
catharinense, não modifica, antes confirma essa attitude. 

De outro modo não se comprehende, que, dispondo-se> 
embora a secundar a acção do Presidente da Republica na 
empenho manifestado de resolver, amigavelmente, a secular 
questão, tivesse o coronel Schmidt o cuidado de não lhe con
ferir, de modo algum, qualquer parcella de poder para diri
mi!-a por qualquer fôrma a segund0 o seu critério próprio. 
Acceitou-lhe a intervenção amiga, apenas: mas reservou-se 
o direito, s; não expressa, implicitamente, de discutir e resol
ver por si mesmo do grave assumpto. Não se despiu das attri-
buições mais relevantes de que se achava investido como go
vernador dc seu Estado, para delegal-as, nem mesmo ao Pre
sidente da Republica, em cuja serena imparcialdade licito era 
confiar. 

E' possível que o Dr. Wenceslau Braz não pretendesse 
c*u quizesse outra cousa, além disso, quando se resolveu a in
tervir no espinhoso caso. Nem vejo necessidade de maiores 
investigações a respeito da intenção que teve S. Ex. ao ap-
pellar para o patriotismo do coronel Schmidt, antes mesmn 
de faze!-o ao do Dr. Affonso de Camargo, como se de-
prehende de toda a correspondência trocada entre os três pre
sidentes. 
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Basta-me saber que S. Ex. quiz e interpoz de facto a 
sua suprema autoridade de Obefe da Nação para dirimir o 
conflicto. . , , , 

•O que procuro verificar agora, no interesse das conclu
sões a que sou forçado a chegar, é em que condições ficaram 
os dous Estados diante do Chefe da Nação. Simplesmente isto, 
nada mais do que isto. 

A disparidade dellas c evidente. 
Para Santa Catharina o Sr. Weiw.eslau Bim nada mais 

foi do que simples intermediário, sem faculdade do delibe
ração, mesmo das de ordem moral, que obrigassem o respe
ctivo soverno. Nem procurador com poderes limitados o foi, 
porque nenhuma delegação lhe havia sido expressamente com-
inetticla para qualquer acto de caracter definivo, ou mesmo 
de effeitos provisórios. 

Resguardando-se 'de qualquer surpreza, poupanclo-se a 
decepções, o seu Governo conservou inteira a liberdade e o 
direito de receber, discutir, modificar e rejeitar qualquer 
proposta de solução do litígio que lhe fosse feita por inter
médio simplesmente por intermédio do Presidente da' Repu
blica ! 

Para o Paraná, porém, foi 8. Ev. . aliás sem titulo ju
rídico que o revestisse dessa qualidade, arbitro, .que, sem 
restricções, sem resalvas de qualquer ordem, sem o compro
misso de indagações jurídicas e technieas. sem limitações nos 
poderes conferidos, discricionariancento, em fim, deu solução 
ao litígio. 

E' certo que. a principio, no começo das negociações, re 
cebidas as primeiras contra propostas cio Governador de Santa 
Catharina, S. Ex, teve a gentileza, « a alevantada nobreza o 
grande generosidade», na phrase do Sr, Aífonso de Camargo, 
de não prescindir da prévia audiência sobre cilas do Presidente 
do Paraná,, e que merece louvores o escrúpulo revelado por 
S. Ex. assim se conduzindo. Mas é verdade também, que. 
cançado talvez das delongas de taes negociações, ou convencido 
da impossibilidade de. conseguir uma perfeita concordância de 
vistas entre os dous governos sobre o delicado problema, S. Ex.. 
logo caio percebeu e sentiu quo já havia obtido do coronel 
Schmídt do máximo do que delle poderia alcançar, e receio-o 
de que se mais quizesse tentar; viessem a fracassar as respe
ctivas negociações, se utilizou, sem mais, consulta ao Governo 
do Paraná, «dos poderes» que este lhe havia conferido, e, «de
cidiu, decidiu definitivamente », traçando n. linha de limites que 
esse Governo teria de respeitar. 

A própria carta do Presidente do Republica, de 27 de 
setembro, cominunicando ao Sr. Aífonso de Camargo a so
lução que elle dava ao conflicto, não deixa duvidas" sobre a 
verdade dessa conclusão. 

Nella são bem expressivos os seguintes frechos.:«Tendo 
o maior empenho em que não fracassassem as negociações-
apresentei novo alvitre a Santa Catharina. este alvitré 
ioi aceeito Assumi o compromisso de conseguir a 
acquiescenoia do Paraná e o fiz confiado na generosidade do 
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mandato cftKí me conferiram os r-nefes paranaenses 
< note-se : - - o Presidente fatia ern chefe; paranaenses, e não em 
l'ar«wu; «Bi* a solução acerola por Santa Catharina» 

«Estou rerlo de mie os paranaenses receberão com 
prazer esta solução.,, 

Consequenlemeitíe, r i ajuste de 20 de outubro não é re
sultante de um «aeeord'1* em que entrassem as duas altas 
partes, com vontades livremente deliberadas a transacções e 
concessões reciprocas, em igualdade de condições, com os 
mesmos direitos e os mesmos deveres, e sem subordinações 
a influencias edranhas ao objeeto do litígio, ou que nelle 
não poderiam intervir por falta da capacidade Jegal e jurí
dica para a decisão final. 

Em reiação ao Paraná, peto menos, o que lia simples
mente nesse acto (- «uma decisão», a cuja obediência se julga 
obrigado o sèu Presidente «por compromissos moraes», im-
pondevada e precipitadamente por elle próprio contratados. 

O Sr. Affonso de Camargo o confessou na mensagem, 
com que abriu a sessão extraordinária do Congresso do Es
tado, a 25 do novembro do aano passado. 

Nesse documento, precioso -sob muitos títulos, leem-se as 
seguintes esclarecedoras informações: 

«Quiz a fatalidade histórica» c[u«, ao dirigir-me 
pela primeira ver., aos legítimos representantes do 
'povo paranaense, fosse para dar-lhes conta do convê
nio por mim assignado ria Capital da (Republica, em 
data de, vinte do ihez findo, para a determinação de
finitiva dos limites entre o nosso Estado e o de Santa 
Calhar!na. isto por força do decreto n. 857, de 20 dc 
outubro, que vos convocou extraordinariamente para 
eonhecerdos de assumpto tão importante, quão melin
droso. 

Tratando-se de uma questão transcendental, sob 
todos o-s pontos de vista em que se a encare, faz-se. 
mister que» antes de abordar o assumpto principal, 
que deverá oecupar a vossa preciosa attenção, «eu_ vos 
exponha com toda a lealdade e franqueza OS MOTI
VOS DETERMINANTES DO COMPROMISSO MORAL 
POR MIM ASSUMIDO, decorrente do alludido convê
nio» . . . 

«COMPROMISSO MORAL», disse-o bem o Sr. Affonso de 
Camargo, porque lhe faltavam poderes constítucionaes, couro. 
Presidente do Estado, para obrigar este a respeitar a «de
cisão.) rio Sr. Presidente da Republica, em assumpto que es-
«'l'pa a esphera de sua cornoptenoia. 

COMPROMISSO MORAI , sim; porque outros não podia 
conírabir a presidente do Paraná. E não podia, porque, 
corno já 0 «ssjsnalei anteriormente, lh'o vedava expressa
mente a Constituição do Estado (nrt. 26, as. 12 e 14). 

Mas, compromisso morai ou de mura' qualquer natureza, 
0 ine resulta ric todos os antecedentes do ajuste de 20 de 
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outubro, expostos nos iproprios documentos officiaes, que 
servem de base a estes commentarios, e na ausência rio 
quaesquer outros mais elucidativos, 6 que não houve, de 
íaeto, entre os governos dos dous Estados, que nelle figu
ram—ACCÔRDO — pnru a determinação de seus respectivos 
limites, quer se considere o caso como oomprehendido em 
qualquer das hypotbeses do art. 4o cia Constituição Federai, 
quer se o enquadre no dispositivo do art. 65. § D, da mesma 
Constituição, e sobre o qual tenna o dever dê pronunciar-se 
o Congresso Nacional. 

Ha antes «uma decisão», ou, para empregar a própria 
expressão official, «uma solução»: dada pelo Presidente da 
Republica, em perfeita conformidade com as indicações da 
uma. das partes, e «imposta», é o termo próprio, ,á outra 
pela autoridade e alto prestigio do cargo que S. Ex. exerce. 

Esta é a verdade evidente e inconfundível. 
Sem forma, nem figura de processo regular que haja, 

porventura, sido pelas nossas leis estabelecido 'para ques
tões dessas; sem a prévia annuencia das partes a um com
promisso arbitrai, por ambas firmado, depois de investidas 
legalmente do necessário mandato do poder competente, em 
cujo instrumento ficassem definidas as attribuições do ar
bitro eleito, regulados os pontos de facto e de direito a 
resolver e decidir, e estabelecidas as demais condições ju
rídicas pura a validade de actos dessa natureza, essa «so
lução» não podia ser dada; e pela mesma razão por que não 
o podia, ella nãe pode ser objecto de uma deliberação do 
Congresso. 

Bi considerando o assumpto sob os seus aspectos moral 
e jurídico é esta a conclusão a que chego, do ponto de vista 
constitucional, penso lambem que elle não pode merecer a 
nossa approvação. 

"Vejamos: 
n 

ASPKCTO CONSTITUCIONAL 

• Considere-se o ajuste de 20 de outubro com assento no 
disposto no art. 4", ou se o inclua entre as convenções e 
ajustes de que trata o art. 65. § I o, da Constituição Federal, 
elle é duplamente inconstitucional. 

Inconstitucional cm face da doutrina e dos preceitos 
dessa Constituição, como inconstitucional, á vista dos" textos 
claros e insophismaveis das Constituições dos Estados do 
Paraná e Santo Catharina, de. cujas prescripeões não è 
possível prescindir em tratando-se de assumpto que inter
essa yitalmeute a-̂ sua existência como unidades da Federação. 

Vou demonstral-o, e para melhor meíhodo na minha 
argumentação começarei pela crítica do parecer da Com
missão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
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úuo, embora profunda c radicalmente divergente nos fun
damentos, nos oífereee conclusões que se harmonizam e 
coincidem com as adoptadas por esta Commissão, 

r»iz o parecer da Câmara: 
«O accôrdo firmado entre os dous Estados da União' 

Brasileira, pela intervenção amistosa e patriótica do hon
rado Chefe da Nação, dirimiu uma questão secular, que 
ameaçava constantemente a paz e a tranqüilidade dos mes
mos, osgotando-lhes o desenvolvimento econômico e mate
rial, para o qual são ambos dotados de promissoras condi
ções naturaes. 

Tal accôrdo trouxe desmembramento e annexação da 
território, nos precisos termos do art. 4° da Constituição 
Federal. 

Para a sua validade são exigidas: 
u) a acquiescencía das respectivas Assembléias Legisla

tivas, em duas sessões aimuaes successivas; 
b) a approvação do Congresso Nacional, a quem cabe 

resolver definitivamente sobre os novos limites desses dous 
Estados - cit. aHs. 4" e 34, n. 10, da Constituição. 

« A primeira exigência foi satisfeita: as Assembléias dos 
dous Estados, reunidas duas vezes, em dous annos seguidos, 
votaram as leis que approvam o accôrdo, a do Paraná a lei 
n. í.(553, de 23 de fevereiro, e a de Santa Catharina, a lei 
n. 1.146, de 6 de março, ambas destes anno.» 

Para os Estados pactuantes. directa e principalmente 
interessados no assumpto, este ficou inteiramente acabado 
com a manifestação dos respectivos Congressos Legislativos, 
representantes immediatos da vontade popular em ' ambos. 

A segunda exigência constitucional depende do Congresso 
Nacional. 

A Commisãão de Constituição e Justiça nenhuma objecção 
tem a oppôr á approvação do acto, que alterou os limites entre 
os alludídos Estados, e que foi inspirado, segundo affirmaçSo 
dos respectivos governos, «no amor á paz da Republica, c na 
harmonia, confiança e amizade que os devem unir, como 
membros da mesma pátria»; por isso. e t c . . . » 

Este o primeiro parecer da referida Commissão da Câ
mara dos Deputados. 

-'Posteriormente, -suscitando-se no respectivo debate du
vidas sobre si havia sido cumprida pelos Congressos dos dous 
Estados a primeira das exigências coirslítucionaes do art.. 4 o 

da Constituição Federal isto ó, si estavam os dous Congressos 
dado a sua aerpriescencia ao accôrdo firmado pelos respectivos 
Governadores sobre os limites ierritoriaes dos dons Estados 
«cm ditas sesões tmaitaes successivas» a Commissão esclftre-
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eeu o completou o seu primeiro parecer, escrevendo o 
seguinte: 

«Consta do accôrdo: 
O Presidente do Paraná E o Governador de Santa 

Catharina convocarão para o MEZ de novembro próxi
M O vindouro as respectivas Assembléa*? Legislativas, 
as quaes se manifestarão sobre este. accôrdo. depois de 
resolverem n respeito da regularidade do processo uelle 
seguido. (Cláusulas.) 

Em fevereiro de 1917, a Assembléa do Paraná, 
cm sva sessão ordinária, e a de Santa Catharina, de 
novo convocada extraordinariamente, ernitM.rão pela 
•segunda vez o seu voto sobre o mesmo accôrdo. ('Cláu
sula 3 . ) 

Assim cumpriram os dous Estados, o do Paraná 
dando a sua acquiescencia ao accôrdo em duas sessões, 
ama ordinária e outra extraordinária e o de Santa Ca
tharina em duas sessões extraordinárias. 

Allega-se (ME a Constituição, quando no art. 4o 

falia em duas sessões annv.aes, se REFERE a sessões or
dinárias das Assembléas. 

E" levar muito longe o requisito constitucional 
•que não determina a natureza das sessões, nas quaes se 
deve tratar cia matéria constante do referido art, 4 . 

Ao contrario, em face da própria Constituição taes 
sessões podem ser ordinárias ou extraordinárias. 

Sessão tinnual quer dizer sessão de cada anno: o 
art. 17 da Constituição .Federal, tratando da reunião 
cio Congresso, diz que esta terá logar independente de. 
convocação, a 3 de maio de cada anno, si a lei não 
designar outro dia, e funceionará quatro mezes da data 
da abertura, podendo ser prorogado, adiado ou convo
cado extraordinariarnen te,. 

A convocação extraordinária se pôde dar dentro 
do anno. 

Em duas sessões extraordinárias do mtesmo anno 6 
que. não poderia, o accôrdo ser approvado. Xo caso em 
questão, a. approvação se deu em sessões de dous unnos 
successivos. 

Combateu e provocou, assim a Commissão da Gamara 
destruir a objecção que os oppositores ao accôrdo contra elle 
levantaram. 

A despeito da autoridade, que reconheço, do illustre PIE-
lator do parecer e dos dignos membros da Commissão. que o 
subscrevem as restricções, permitto-me a liberdade de con-
sederar sophisüca, si não singularmente extravagante, a in-
lolligencia assim dada ao preceito constitucional. 

Estudando o texto do art. 4o no seu elemento histórico 
E considerada a tecbmca constitucional das, expressões nelle 
empregadas, nenhuma duvida lenho EM affirmar, EM con-
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fmrio ao que concluiu a illustrada Commissão da Câmara, 
que não pode, urro deve ser considerada satisfeita a primeira 
das exigências daquelle artigo com o processo adoptado pelos 
Congressos dos dous JEsfados interessados, para a approvação 
do accôrdo que faz o objecto do projecto, ora sujeito á delibe
ração do Senado. 

O projecto cia Constituição de 1891, organizado pelo Go
verno Provisório da Republica e submeltido á Constituinte, 
estatuía no seu art. 0" : 

«Os Estados podem eneorporar-se entre si, subdi
vidir-se ou desmembrar-se. para se annexarem a outros 
ou formarem novos Estados, mediante acquiescencia das 
respectivas legislatura- loraes, em dous annos succes
sivas, e approvação do Congresso Nacional.» 

Si fal fosse a redacção do preceito do art. &" da Consti
tuição indubitavel seria a interpretação a elle dada pelo Re
lator da Commissão da Câmara. Ao pé da le.ftra não seria 
possível entendel-o de outro modo. 

O texto, porem, desse artigo do projecto da Constituição, 
no curso dos debates a que foi submetüdo, e na sua redacção 
final, soffreu duas alterações, A primeira com a substituição 
das palavras «lr/jislatirras locaes» por «.Assembléas Legis
lativas*; a segunda conn a das expressões « em dous annos 
successivas» por «em duas sessões annuaes successivas ». 

Ouanto áquclla o* dispensável entrar na intenção do legis
lador constituinte para conhecer a sua razão determinante. 

nacessidade de manter a conveniência fechnica na elaboração 
da lei fundamental do paiz, inútil seria investigal-a. certo, 
como é, que o resultado desse estudo em nada aproveitaria no 
fim que tenho em vista. 

Não assim quanto á outra, cuja importância considero ca
pital na demonstração que pretendo fazer. 

espirito esclarecido, que. confrontando os dous textos - o do 
projecto primitivo e o do art. 4» da Constituição —, não en-
ronlre no segundo urna bem expressiva modificação na inten
ção e pensamento do primeiro. 

Evidenlemente, si, « em dous annos suceessivos» se podem 
realizar, como, de fado. se realizaram, ordinariamente, se
gundo a regra geral determinada nas Constituições de todos os 
Estados da Republica. — «duas sessões annuaes successivas» 
— rias respectivas Assrmbléas Legislativas, verdade é também 
que. dos termos do primeiro texto não se pôde, em rigor, de
duzir que estivesse no pensamento do legislador a intensão de 
determinar, paeeisamenlo. o período dentro do qual a opera
ção essencirimauíe política ria incorporação, sub-divisão e 
riesmembranmnío de levriiorios. por possíveis acmrdos entre 
os Estados, poderá realizar-se com a approvação do Congresso 
Nacional, 

Q u a n d o c i l a n ã o r e s u l t a s s e , c o m o 
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Bastaria, em face delle. que as respectivas deliberações 
•fossem tomadas em dous annos diversos, um em -seguida ao 
oufro, com intervallo de poucos dias, o numero não importaria, 
para que pudessem ser constitncionalmenle validas pela Le 
gislatura Federal. 

'fornadas as expressões de um fal dispositivo no seu vaiou 
usual e grammatical, outra não poderia .ser a sua intelli-
gencia. 

Dous ou mais Estados que, enn dous annos differentes, um 
em successão ao outro, deliberassem, por accôrdo. incorporar-
se entre si, sub-dividir-se ou desmembrar.se, para formarem 
um só Estado no primeiro caso, constituírem um novo Estado 
no segundo, ou pelo desmembramento de porções de território 
de um e annexação ao de outro ou outros Estados formarem 
nova Unidade Federal, no terceiro, qualquer que tivesse sido 
o tempo decorrido entre a' primeira, e segunda deliberações, 
teriam, sou duvida alguma, satisfeito e observado - « o meio 
legal» — prescripto na Constituição para tão importante alte
ração na cstructura territorial das Unidades da Federação. 
Ao Congresso Nacional só restaria o dever de 'homologar o 
respectivo accôrdo, ou de rejcifal-o si altos interesses nacio-
naes isso aconselhassem. 

Nesse caso procedentes seriam as razões fundamentaes do 
projecto da Comniíssão da Câmara, e nenhum motivo haveria, 
também. que< jusl íficasse o não assentimento da do Senado a 
essa proposição. 

Modificação, porém, que ssoífreu o texto primitivo desse 
artigo do projecto da Constituição, com a substituição das 
palavras: «em dous annos successivos» pelas « em duas ses
sões annuaes successivas», deixa claro que ao legislador con
stituinte não pareceu bastante para a validade de acto polí
tico de tardo alcance, como esse. que a acquieseencia das As-
sembléas estaduaes fossem dads, apenas, « em dous annos se
guidos». Exigiu mais. Exigiu que essa acquieseencia constas
se .de deliberações de «duas sessões annuaes», o que importa, 
como com grande segurança de critério na interpretação da 
lei, observa o illustrado Relator desta Gommissão, em excluir 
«imperativamente» as sessões extraordinárias, cujas reuniões 
podem ter logar a qualquer tempo, e no intuito patente de 
que. na justa ponderação do Sr, Pedro Moacyr, no seu bri
lhante voto em separado ao parecer da Gommissão da Ga
mara, neste ponto apoiado francamente pela opinião autori
zada do Sc Mendes de Almeida, o estudo e a reflexão, que 
podem e devem realmente ser feito « e m dous annos» sobre, 
assumpfo de tão relevante magnitude na essência do systema. 
político que a Constituição instituiu, permitissem, a respeito, 
uma. deliberação calma, sem o arrastamento de paixões e in
teresses oceasionaes. 

Outra não e a interpretação dada a esse dispositivo con
stitucional pelo egrégio Sr. João Barbalho nos .seus doutos 
romwmtarins á Constituição. 
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« H a em todo os casos deste artigo diz o eminente con-
stitucionalista, submissão de cidadãos, de povo, a autoridade a 
que dantes não estavam sujeitos e também perda ou aocresci-
mo de território. E isfo envolve acto de soberania, pelo que, 
torna-se necessária manifestação affirmativa da vontade po
pular. Essa manifestação a Constituição proporcionou fosse 
feita por intermédio dos corpos legislativos dos Estados in
teressados, e pelo Congresso Federal. 

Mas, si nisto enfra em causa a sorte politica dos indiví
duos existentes nessas porções de território a desmembrar 
para aggregar a outro ou paia constituir novo Estado, parece 
qu,e não bastam a arquiesceneia da legislatura do Estado 3 
que elles pertencem e a homologação da União. 

« A Índole e essência do regimen democrático não se 
compadece com essa' mudança e, separação de governo sem 
especial consulta aos mais interessados, sem a intervenção 
dos próprios habitantes do território que ti*m de passar a 
outra jurisdicção. 

A autoridade que sobre elles tem o Estado a que perten
cem não pode ir até esse ponto. O Governo do Estado (e, 
tão pouco o da União), não pódc dispor dos cidadãos e do 
território que elles habitam, como si foram servos ria gleba 
passando com o domínio da terra a novos senhores. Nada 
haveria mais ahsone dos princípios republicanos que essa 
espécie de «capitis mínutio». Por isso torna-.se indispensável 
em taes casos, embora não exigido por expressa cláusula 
constitucional, o voto dos interessados, alam da acquíescen-
cia dos parlamentos Estadual e Federal. 

Para o autorizado, commentador como se vê. é de tão 
capital"importância no nosso regimen constitucional o dis
positivo do art. \", que, na interpretação, que lbe dá ,vae 
elle além do próprio texto para descobrir na intenção do 
legislador mais do que as palavras indicam, e aconselha que, 
em taes casos, indispensável é que se faça também a con
sulta plebiscitaria ás populações interessadas. No seu con
ceito, pois, urna deliberarão da natureza das que visou re
gular esse preceito da lei fundamental do paiz, só deve e 
pôde ser fornada depois de amadurecida ponderação, e por 
processo que habilite 03 poderes competentes para assen-
tal-a, a resguardarem e defenderem, não só os interesses 
particulares dos Estados e populações por ella affertados, 
mas ainda, os próprios interesses geraes e cominuris da 
Federação. 

Combatendo, alás. a suggestão do illustre autor dos Oom-
menlarios ã Constituição quanto á necessidade da consulta 
plebiscitaria, não foi diversa a interpretação dada a esse 
artigo do pacto federal por esta mesma Conunissão, em pa
recer n. 285, de 1907, quando presidida indo digno Sr. Se
nador A. Azeredo e Relator o saudoso Sr. Anizio de Abreu. 

«O Poder Legislativo dos Estados, lê-se nesse parecer, 
emana directamente do povo, em cujo numero estão incluí
dos os directamente interessados em taes casos; representa, 
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portai)ío, os interesses destes, de quem c simples mandatário 
temporário e renovável, e o estabelecimento pela Constitui
ção do processo de aoqiCftseeneia das legisl:'uras locaes, em. 
dous aunos suecessivos, demonstra a precaução de bem apu
rar através delles a opinião e a vontade dos que as constituí
ram seus representantes. Entre a primeira, e a segunda de
liberação das legislaturas locaes pode a opinião manifestar-
se de modo a liibilítar as mesmas a manter, modificar ou 
rejeitar conscienciosamente a deliberação tornada». 

Note-se: a Commissão falia « « m dous annos succcssivos », 
ao em vez de cem duas sessões annuaes successivas », que são 
as expressões empregadas no texlo constitucional; mas, 
ainda assim, ella deixa perfeitamente claro o s e u pensa
mento na intelligencia que d á a esse dispositivo, alludindo 
na segunda parle do seu connnontario ao tempo que medeia 
entre a primeira e a segunda deliberação das legislaturas l o 
caes. 

Ora, sabido como é, que seguindo a regra adoptada pela 
da União. art. 17, quando ao Congresso Nacional as Consti
tuições cie todos os 'Estados, organizando os seus poderes le
gislativos e regulando o exercício de suas funcções, deter
minaram dia certo, em eada anno, para o inicio dos respe
ctivos trabalhos, e fixaram, ao mesmo tempo, o período den
tro do qual elles devem ter lograr, claro é, que, quer no con
ceito de João Barbai ho, quer no desta própria Commissão, 
somente ás deliberações tomadas pelas legislaturas locaes 
nas reuniões que celebrarem nesse período, eonstitucional-
rnenle fixado, para o seu normal e regular funccionamnto, 
foi o que quiz referir-se, e de fado referiu-se, o legislador 
constituinte ao prescrever o processo legal dessas delibera
ções no art. 4° da Constituição. 

O interregno de um anno de urn período para outro, em 
dous annos suecessivos, 6, consequentemente, essencial para 
que olIas se revistam dos' necessários requisitos de validade 
constitucional. » 

A menos que se busque o amparo de uma hermenêutica 
de oceasião. accommodaticia, que resguarde e defenda, com 
sacrifício embora de preceitos inniludíveis da lei fundamen
tal da Republica, que ao Congresso Nacional cumpre manter 
intangível, aspirações e interesses, que de outro modo não 
poderiam jamais ser satisfeitos no regimen democrático em 
que vivemos e ella instituiu, não sei que outra interpreta
ção se possa dar a esse texlo da Constituição. 

«Sessões annuaes», o próprio vocábulo «annuaes» o ex
prime irretorquivelmente, são sessões de cada anno, normaes, 
regularcs. ordinárias, em que podem ser discutidos, tratados 
e resolvidos todos os assumptos que ent;a:u na esphera da 
competência legislativa^ irealizaclas independentemente de 
convocação, em épocas próprias e períodos certos, com inicio 
•e termo determinados na respectiva lei orgânica, no caso, as 
Constituições dos Estados. 
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{.ora ellas não 30 podem confundir <: as sessões extraordi
nárias » que sõ lecm Jogai- nredianLe convocara* especial, de 
urgente interesse publico que reclame providencias legisla-
\ as, que nao viriam a tempo, si se tivesse de aguardar a época 
normal de ruruão dos Congressos.» (J. Barba lho, «Coms.» , 
pag. 58.) 

Se não perderam o seu valor grammatical commum, e a 
sua significação juridico-consliliicional unisersalmente con
sagrada, as palavras empregadas pela ConsUíuieão no referido 
art. -1' cie oiuia maneira não pode ser elle entendido. 

Na intenção cio legislador, também, ao qual não foi estra
nha a importância vital, para o regimen, da operação, essen
cialmente política de que cogita e a que procura regular esse 
dispositivo, não podia estar, como realmente não esteve, sim
plificar-lhe o processo e precipitar-lhe a deliberação, para 
autorizar a pratica que o projecto da Câmara procura firmar, 
permitlindo que ar tos corno esse. que interessam e alíeetam 
a própria soberania da. Nação, possam ser consummados, como 
o disse muito bem o Sr.' Pedro Moacyr: «a pequeno inter
vallo, de um fim para principio de anuo, em urna continuidade 
virtual, que não facultou ás populações o critério revisoj- de 
qualquer primeira approvação menos fundada». 

si esta é a verdadeira e única interpretação que pôde 
ser dada ao texto constitucional, si com «Ha concorda a illus
trada 'Gommissão no seu relatório, logicamente, a conclusão 

.grossos Legislativos dos Estados do Paraná e de, Santa Galha
rdia, em uma sessão extraordinária e outra ordinária o pri
meiro, e e m duas sessões extraordinárias o segundo, eom o 
intervallo de unia para outra dessas sessões, em ambos os 
Estados de menos de tres niezes, para a alteração de seus 
limites, com desmembramento o annexação de território, ó 
que n ã o foi absolutamente cumprida, c o m o o affirmou a 
Gommissão da Gamara, a primeira das exigências expressa
mente determinadas pela Constituição para a validade de aptos 
dessa natureza. 

E si não foi cumprida, e si a prctençSo de uma forma
lidade substancial c o m o esta, de caracter constitulional, não 
pôde ser •suppridu de m o d o algum sem que se alies te a 
inutilidade dos preceitos da lei fundamental da Republica, o 
se affirme por outro lado que vivemos em um regimen de 
anarchia e de prepotência, tendo corno única lei a vontade e 
os caprichos rios detentores do poder publico na União e nos 
Estados, ao S e n a d o , corporação conservadora e guarda z e -
lozo dos princípios fundamcuíaes das instituições democráticas 
que, nos regem e que lhe incumbe manter intangíveis, em con
trario do que. opinou a Gommissão, a l iás em chocante con-
tradiecão com as promessas estabelecidas, impõe-se a obriga
ção ioiiludivel de, rejeitar e não approvar a proposição da 
Câmara. 

Nem contra esta conclusão, que a lógica constitucional 
torna irretorquivel. pode prevalecer a especiosa e fragilis-

a t i r a r do e s t u d o f e i t o s o b r e seguido pelos Con-
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sima consideração, invocada pela illustrada Commissão, como 
fundamento de «ultima ralio» para opinar pela approvação 
do projecto, de não terem chegado ao seu conhecimento pro
testos e reclamações das populações dos listados contra o 
accôrdo, e, antes, afíírmar-se que «todas reconhecem o alto 
patriotismo e os nobres intuitos que moveram o Sr. Pre
sidente da Republica á iniciativa do mesmo accôrdo, com a 
decidida cooperação dos respectivos chefes subscrípfores 
desse ajuste». 

Em relação ao Paraná, pelo menos, eu o aífirmo sem o 
receio de contestações sérias, esses protestos e reclmações 
foram, e ainda são, angustiosos e ardentes, e si a noticia delles 
por aqui nao chegou com o eco dolorido de um cruel soffri-
uienfo, foi porque tres governos se colligararn para abafal-a, 
formando a lenda de um assentimento e de uma approvação 
que contrastam com a verdade dos factos. 

E eomprehende-se que realmente assim tenha sido, e 
assim o seja. 

O povo paranaense foi educado na resistência ás preten-
e-ões catharinenses. Todos os seus homens públicos, desde o 
de mais alto destaque social até o mais humilde dos seus ser
vidores, não se cançaram nunca de incutir no espirito de 
quantos nasceram, vivem naquelle pedaço abençoado do ter
ritório nacional a crença da in-efmgwbilidadè dos dimilos 
paranaenses sobre a zona disputada a sua jurisdicção e do
mínio pelo visinho de sueste. 

Desde a escola publica, com os primeiros rudimenfos da 
educação, até os mais elevados centros d1, cultura, entre os 
rudes Irabalhadores do campo icomo nas mais "distínctas 
rodas socíaes, na tosca cabana do caipira, como no mais 
rico e opulento palácio de suas cidades, jamais se teve no
ticia de outro sentimento e de outra convicção. 

A creança aprendendo á lèr, o homem dos campos la-
vorando a terra, o operário na sua officina, o pastor guiando 
o seu rebanho, d extraelor da herva na poda da arvore ou 
no seu caríjo tostando o malle, o lavrador na sua colheita, 
o colono no seu núcleo, o doméstico no seu serviço, o in
dustrial 110 trabalho de sua industria, o negociante no seu 
comniercio, o medico na sua clinica, o advogado na 
sua banca, o juiz no seu ministério, o serventuário 
da justiça no seu ofíicio, o engenheiro no construir 
estradas, abrir caminhos, Jevantar plantas, nivelar- ter
renos, traçar cidades, villas e povoações, o chiinico no 
seu laboratório, os homens de lettras no seu gabinete, o jor
nalista recolhendo dados c informações para guiar e orientar 
a opinião no desempenho de sua missão civilisadora, todos, 
emfim, que alíi, sob aqueile ridente céo de eterna primavera,' 
apuram a sua intelligencia, desenvolvem a sua actívídadt\ 
despendem o seu esforço, consomem a sua energia, traba
lham e experimentam a sua capacidade em proveito'próprio 
ou da communlião, todos, nunca tiveram outra noção do sen 
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devei- para com a. ferra em mie neseeram ou em mie ha
bitam. 

Successores dos paulistas nu posse densas terras inagni-
íicas que demoram ao sul dos rios Negro e Iguassú e con
finam com o Paraguay e a Argentina, os paranaenses se ha
bituaram, assim, em perfeita coiuminiidade fie interesses e 
aspirações com os filhos e habitantes dessa uburrima re
gião, formando cpiasi que uma só família a vivei' sob a. 
mesma legislação, solidários nos mesmos anhelos de gran
deza, a resistir com a intensidade de um só «ent intento) 
vivaz c forte, u toda e qualquer tentativa de transferencia 
do domínio desse extenso território para Santa Catharina, 

Por isso, Lambem, contentes com o que possuíam, cim n 

legado que receberam de seus antepassados, dispostos a 
guardal-o intacto para. transimttil-o por sua veí a seu* 
filhos, elles jamais cobiçaram, como muito bem o disse 
Zacarias Góes, fundador da Província, em 1857-, e m me
morarei polemica que sustentou nesta Capital com o Pre
sidente de Santa Catharina. Dr. João José Coulmbo, «uma só 
polegada fie terra de que nãu estivessem de posse, lia longo 
tempo, uma (povoação que não tivesse sido fundada por 
gente sua, um edifício .que não houvesse sido construído por 
paulistas ou operários seus. um campo que não tivesse sido 
descoberto e aproveitado em virtude de esforços e sacri
fícios s e u s » . 

Dentro das raia» de sua jurisdieção. posse •• domínio, 
como lhes foram traçados, quando os poderes naeionaes lhes 
reconheceram 'Capacidade para stv dirigirem o governarem, 
deram-lhes autonomia, e os constituíram oni unidade ad
ministrativa e politica. no Império, desníembrando-os dc 
8 . Paulo, eonseios de seus direitos e de seus devores como 
'Província no antigo regimen, e Estado no acUtil. iguaefc. 
perfeitamente iguaes aos dos demais Estados da Federação, 
em todos os tempos e em todas as phases de nossa historia, 
com vigor c energia, unificados nos mesmos sentimentos e 
nas mesmas aspirações, dominados pelos mesmos ideaes dc 
grandeza e de prosperidade, elles se affeiçoam & ter1,a qm'1 

herdaram, desbravaram-na e povoaram-na, ao mesmo tempo 
(pie dispostos se mostraram sempre, quaesquer que fossem os 
sacrificioi a não permittir nunca que lhes tocassem no sa
gra do patrimônio. 

Foi essa a noção do patriotismo q w se incutiu * arrai
gou no espirito de todos. 

Qnandu, por isso. uma tentativa qualquer de espoliação 
desse patrimônio surgia aqui ou ali. o po\o paranaense m 
levantava o rugia com o ardor de uma convicção que se con
fundia com a própria natureza ferida por golpe mortal. 

Foi por isto. também, que. em lílhi. Mirprehendido com 
a decisão do Supremo Tribunal Federal, no feito, mie lendo 
por objecto esse patrimônio lhe foj intentado por Santa Ca-
UiariiKi, se ponde verificar uniforme e miisoim. \cliemenle  
e vibrante de indignação, o protesto que, contra o innomi-
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navel attentaío dessa decisão, partiu espontânea e irreprjmi-
veimeate de todos os recaídos do Estado, aturdindo o pari 
com a unanimidade de sentimento paranaense. 

Nesse tampo dirigia a iNac.lo com o seu próprio magis
trado o eminente Sr. conselheiro Rodrigues Alves e garanti-, 
das estavam em sua plenitude todas as liberdades prometti-
das ao povo brasileiro pelo seu estatuto fundamental, M o 
Unhamos ainda perdid,, as nvssas energias, nem nos suhal-
fernizado aos capricho^ do poder. As reclamações, os clamo
res, os protestos contra atte.fitatos de qualquer natureza,, os 
sóffniceiitos de quantos tinham ameaçados ou decooliecidos. 
os seus direitos, chegavam ao conhecimento dos. altos Con
selhos do 'Governo o demais podcres da Nação através das pu
blicações da imprensa, que não tinha sido vencida pelos fa
vores" e subvenções officiaes. 

Respirava-se em uma atmosyhera de liberdade e de segu
rança para todas as opiniões. 

Por isso ponde chegar aqui e impressionar o espirito 
publico nacional de modo sympathico a causa paranaense, a 
uniformidade' do sentimento de seu povo na indignação de, 
seu protesto contra a clamorosa. injustiça e iniqüidade da-, 
quelle julgado. 

Foi por- isso também que toda a Nação, teve noticia, mi
nuciosa e circumstanciada, de que logo após aqtieiía decisão, 
erguendo-se revoltado contra esse, acto, .que lhe retalhava o 
território, o povo paranaense em «meetings» successivos, e. 
que accorriam as populações da i apitai, cidades, viila? e po» 
voações do interior, de protestos vehemeiit.es contra o esbu
lho, via desfeitas todas as barreiras partidárias que o divi
diam em dous grupos que se degladiavarn e te feriam reci
procamente nos embates das lutas políticas a que os arrasta
ram os ódios da girrra civil, e íegistrava nos armaes da sua 
historia o gesto memorável do íIlustre Sr. Generoso Marques, 
então chefe da opposiç.ão, que, servidor, incansável de sua 
terra, com as responsabilidades de todo o seu passado político 
e sem receio das que a sua r.ova e resoluta altitude o fazia, 
assumir, antes affirmaudo, ein palavras ardentes e patrióti
cas, que esse era o dever que a. consciência lhe impunha, 
levando o seu apoio incondicional e de todo o seu partido ao 
Presidente do Estado, na resistência, em qualquer terreno, 
que elle opuzesse a sentença do tribunal para o fim do 
manter a integridade territorial do Estado e impedir que 
fosse_ s:indida a famí! a paranaense. 

Os iornaes da época publicaram a notável oração do emi
nente político velho oráculo de uma forte corrente de opi
nião na minha terra, e da qual não me posso furtar a satis
fação de em homenagem de meu respeito á .-dnceridade da 
manifestação de E x . , transcrever aqui o seguinte, elo
qüente e su, gestivo trecho: 

S. Ex. depois cie doutrinar - que a decisão partida de 
um dos .poderes da 'Republica devia sei- respeitadr,, de accôrdo 
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com a nossa Constituição, accreseentou: «Mas ha momento» 
na vida política de um povo em que essas decisões não podem 
prevalecer, em que o povo tem o direito de se insurgir mes
mo contra a Coustituiç?<>, Ti moinunto chegou para nós 
paranaenses, que não de\emua uos subiaetter a uma decisão 
como esta, injusta, iníqua, in jurídica e arbitraria». 

Estivemos em uma época igual áquclto. em que todas 
es opiniões encontravam eco na" imprensa desta Capital, e 
chegavam por k>o mesmo ao coaheciffieutv Uo oaw inteiro, 
não vivêssemos, por outro lado, em urna subalteniizaçáo de
primente para o caracter nacional aos caprichos dos gover
nos, c ter-se-hia aqui fido n o t i c i a da impressão dolorosa c 
angustiadora com que no Paraná foi recebida a arbitraria - -
«decisão» — proferida sobre o grande pleito pelo Sr. Presi
dente da Republica, e bem assim do vexame, do abatimento 
o da humilhação com que a cila se subrnetteu o Sr Affonso 
de Camargo, Presidente do Estado. 

Ter-se-hia. também sciencia dos protestos que contra, 
essa - «decisão» — se levantaram em todos os cantos do Es
tado, traduzidos em «mcetings;», manifestos, r>epcesentaçoc# 
ao Congresso, leis votadas por Câmaras interessadas mais di-
rectanic-nie na questão, opiniões e^entrevistas de cidadãos dos 
mais considerados na sociedade paranaense, que divulgadas 
no primeiro momento,, na. capital do Estado, pela sua im
prensa, não puderam depois ir por deanto devido a acção 
corruptora e compressora do governo, com a substituição por 
pessoa! de seu serviço do corpo redaeiorial dos jornaes que 
se publicavam em Curyfiba, como aconteceu corn«0 Com-
rnercio do Paraná» e o «Diário üa Tarde». 

Ssbor-sc-hia 'assim; 
Que o Comitê Central de Limites, de que fora durante 

muitos annos presidente o próprio Dr. Affocso de Camargo, 
acura! Presidente do Estado, depois de convocar «meetings» 
qe protestos, e de dirigir, por commissões de accla-mação po
pular nos comícios realizados, fervorosos appellos á.quelie 
Presidente para que não se cor.íonnasse com a «decisão» do 
Presidente da Republica, por manifesto de 16 de outubro, em 
que historia Ioda a sua acção de intransigente resistência ás 
prelenções catharhrenses, e a altitude, que assumiu, contraria 
á. formula de solução proposta, na reunião do palácio do go
verno, a 30 de junho, a que já alludi, demittiu-se de sua ín-
vostíciui.a popular — «por não poder de nenhuma fôrma con
cordar que o. .justiça e o direito sejam postergados, realizando 
v Estado visinho unia injustificável conquista»; 

Que nto obstante as declarações desse manifesto que o 
o-;imiam de qmesquer responsabilidades no ajuste de 20 de 
"utubro. o prp.ddenle desse Comitê, o respeitável ancião, 
cojumendedor Jçsé Ribeiro de, Macedo, presidente também da 
Associação Ceni.-uereial, cm entrevista dada a um dos jornaes 
da capital, affirmou «não posso estar de accôrdo com a mu-
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ülaçao rio nosso território ora tão grande parte, visto que já 
havia a invasão de nossos visinhos nos tirado os povoados de 
S. Bento. Campo Alegre, Campos Novos, Curitybaraos e Ca-
noinlias', .que u nossa cordura, de brasileiros, que desejavam a 
paz, tinira tolerado, o especialmente das novas povoacõee fun
dada por paranaenses, e sob a süa jurisdicção. Por isso, sem 
pretender perturbar a paz e desejando apenas para o nosso 
Estado uma parcolla de justiça, entendo que o accôrdo para 
ser aeceiío precisa ser modificado, ficando ao .Paraná as po-
voações ,que e-fão aotualmente sob a sua jurisdicção o os ter
ritórios a elln* pertencentes»; 

Que 1'onstbuida na capital, em substituição ao Comitê de 
Limites que se demiti ira, uma Junta de Salvação, esta publi
cou o seguia!.- manifesto, eloqüente na exposição e lógico raas 
conclusões com que repellm qualquer parcella de responsabi
lidade no condemnado corjchavo de 2 0 de outubro: 

AO POVO PAUANAESSE 

\ -tunia de Sabarão cio Estado, instituída ou um grave 
monv.ml" iiutorico, quando periclipuires os inconeussos di-
redo.s do .Paraná pela indébita e inconstitucional inlervençã.o 
do S c . presiden!e ila Republica adiada á deserção do Presí-
icleuie d'i Ks/ado aos seus mais .-olemnos compromissos, não 
nóde decvar de lavrar vebemenfe protesto cbnlra o elamoroso 
'.íHeniauo ao patrimônio, ;í integridade, e ás leis instilucionaes 
de. Paraná, 

t)o,venipe;diai."do-se, desafSonibradainpHle, deste dever ci-
vico. a .iimta <e julga na obrigação de expor ao povo para
naense >>« M"V i i i < da sua ali iínde de franca c de-risjva oppo-
sição cõidra o accfirdo, qv.e vem de ser veiado irregularmente 
peio Congressi; Legiflativo do Estado. 

Ouv a fatalidade liisiorico que em ;ão gravo momento 
a abe .•líimini-drnçào j 0 Paraná coubesse a um patrício il-
iustre, mas sem as precisas energias, m n a confiança na 
cetniiüvu vieioria do direito, sem a necessária infibratura 
para encaminhar as nossas questões vilães ás soluções con
venientes honrosas. 

A voz da historia, serena e solen.-.ne, lavrará som duvida, 
em «veivdirinniv inappellavel. o juízo da posteridade. Ella 
dirá si o nosso clamor, pugnando pela majestade dos prin
cípios assegurados pela Constituição , j a Republica e do Es
tado do Paraná, que expressamente prohiborn ;i celebração 
<lo aceòruo ptijjlR-o eníre os Estados íarl. 65, § 1", da Con
stituição Federal, e art. 20. S 12, da Constituição do Estado), 
frizaiKin que •.••oinpole privativamente ao Congresso Federal a 
íuncçáo de fixar «ovos limites entre os Estados (art. 34, 
n. 10). se justifica perante as normas do direito; ou si a 
doutrina que manda que o* corpos legislativos dos Estados 
íiiie.rpreiem preceito constitucional da" União é que encerra, 
n verdadeiro espirito das leis insfit'wionaes da Republica. , 
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Ella dirá quaes os leaos servidores da Patna: si aquelles 
que cm nome da paz da Republica, dizendo servir ao Brasil 
unido o forte, condenmam povoaoões e populações paranaen
ses a utr.a autonomia que repellefn, se.gregam do nosso Estado 
80.000 brasileiros, sem que ao menos se lhes assegure a ple
nitude dos direitos civis e políticos; ou si aquelles, que. 
"•orno a Junta de Salvação do Estado, batalham pela liberdade, 
pelas garantias eonstitueírmes. pelos direitos do povo para
naense! que é tombem fracção respeitável da nossa naciona
lidade. 

A voz da nistoria consagrará a verdade que r»<alla lu
minosa dos faihos. apontando como beneméritos os que mon
tem appellavam para a revolução, pregavam a revolta armada 
<?m .defesa da integridade do nosso território; «. hoje. pro
clamando a impíocedencia cios nossos direitos, 1'ogen:. dos 
seus compromissos; ou aquelles que sern jamais descrerem 
da ineontrnsfavol justiça da magna causa, hoje como hontem, 
coherentes proclamam que (• clamoroso e revoltante » esbulho 
que se mascara sob o nome do accôrdo. 

'A junta de. Salvação do Estado precisa fazer um ligeiro 
irefrosperlo da questão de limite? para 'restabelecei' a ver
dade. 

Erecta n Província do Paraná, a lei o. 70i de -9 de 
agosto de 1851!. que a ereou, declarou expressamente que a 
•nova Província surgia com o.s. mesmos limites da quita co
marca do Paulo. Eram. portanto, os limites lega es e con
venciona es. da comarca as extremas territoriaes da Provín
cia: ora, nessa época. Santa Catharina jamais havia recla
mado de S.. Paulo a posse das Missões Paranaenses, isto é. 
do território entre os rios Tinido, peixe. Vniguay. Pepiry, 
guassuí, Santo Antônio e Igunssú. 

A questão territorial versava entre os rios. Canoas, Ca
veiras. 'Marombas, zona esta que ora disputada entre o.s La
goa nos e os habitantes dos Campos Curifybanos, etc. A* de
mais linhas da Eslha para o norte não eram objerlo de 
contestação. 

Em lsUió. fracassado o projecto (Livramento, que ma li
dava traçar o limite por ura rio Cambinhas, nfflueitte do 
Eru?uav 'e não ftonoiirlia.- atfluente do rio '.Yogro . o í.U>-
vevnn do império, pelo decreto n. 3.378. de 10 de janeiro 
desse anno, consignou que as divisas convencionae< entre as 
•Províncias do Paraná e Santa íCatrarins passavam a sei- pela 
tinha do rio Marombas e Serra do. òJar. Tratava-se de urn-a 
determinação de limites ronvenciouaes. que a lei n. ?ü-i, de 
39 de agosto de 1853. .reconhecera iec-aes. Era, portanto, 
uma fnnccão própria do Governo a de rleriniir ronflicfos 
administraefivos de jurisdicçãn, portanto, definir a esphera 
em que cada autoridade poderia exercer a sua acção legal. 

G decreto i r . 3.378. de 18t>5, não estabeleceu limites, pois: 
para isso fallava competência ao Poder Executivo, mas re
conheceu os limites convencionaes das duas ev-iProvinrias. 

Somente mais tarde, depois do nivelo o municipio de 
São Bento, sm-çm a pretenção de Santa Catharina í-ojjre a 
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margem 'do rio Negro, baseando-se n sua preterição no alvará 
de 20 de novembso de 1749; mas. esquecida que o 1° Ou
vidor, desembargador Faria, ao ciar provimento á Câmara do 
S, Francisco fixou, como limite da comarca, nessa zona os 
«pontos mais altos da Serra do Mar*, (a partir da direeção 
das nascentes do rio "Negro para o sul). 

ILevada a questão ro Parlamento, emquanlo Santa Catluu 
rina exibia os velhos alvarás e provisões citados com erros 
de datas no art. 2° da. Constituição, o Paraná, abroquelan-
do-se principalmente no critério do «uti possidctis*. teve o 
desgosto de vêr desconhecido* os smis ineonlrsiavei? direito* 

'Encaminhando a ouesíão o^ra o arbitramento, dentro em 
pouco fracassava essa fórmula .dirimidora; e então foi le
vado o pleito ao Supremo Tribunal Federal que se julgou 
competente para conhecer da matéria, em flagrante contra-
dicção com os primeiros julgados, quanto a outros Estados, 
fni cujos accórdãos julgou-se incompetente. 

E' uecessario frizar mie, emauanto Santa Catharina, pela 
voz do sen illustre e saudoso patrono conselheiro Mafra ti
rava todo o partido dos velhos alvarás e das oaducas provisões 
alguns daquelíes que trataram da nos-r defesa alk-gavsro 
como frágil e único titulo do nosso domínio eminente, o «uti-
B o s s i d e t í s » . ouando tínhamos outros « mais poderosos titulo*! 
como o de conquista de domínio de Castella. a íovorecer a 
nossa causa: e mesmo a serena apreciação >'R prova do
cumental de Santa Catharina. que. pedindo para reavivar as 
divisas cie T-ages. da Estiva pura o so l . Jamais í nôena ntting'ir 

o? rios Negros 'e Igua?su. 
O Presidente Carvalho, de Santa Catharina. em rotatório 

á Assembléa 'Legislativa Catharinense, em 18?4. denunciava 
os limites de Senta Catharina. pelo Serra do Mor e <jo« mu
nicípios de Lages entre os rios Pelotas o Canoas o Tapera 
do Carvalho. 

E' sabido, que devido a causas varias, ,'res sentenças 
foram proferidas contra o Paraná: mas. infelizmente, eram 
conseqüências, naturaes da falsa argumentação da no-ssa de
fesa, que, procurava estabelecer uma improcedente d''stmcção 
entre divisas judíciaes da ouinta comarca de f. r 'aolo. .. 
também da parcialidade de alccuns membros do «uov(-in<i T n -
bunal. 

Os erros accutnulados. reunido? a certo abandono pele. 
questão da parte de alguns dos nossos governo-;: e. mesmo, 
em verdade, por todos os nossos 'governos, especialmente, 
depois da .Renublica, que haviam dado ganho de causa á 
nossa adversaria, foram, finalmente, nos últimos embargo*, 
postos a margem, surgindo, só eníãõ, urna deíos» fmunal c 
categórica dos nossos direitos, estudada, -pelos luminoso* 
pnreceres do Senador Ruv Barbosa e Dr. Clovis Beviláqua. 

Estabelecida a preliminar da carência de leis para a 
execução dos accórdãos favoráveis a Santa Catharina como 
cuida agora proclamada em sua m»nsacem o iloverandor >!o 
vi*inho Estado, o Paraná p,>(ioria o-.nerar Cojn Sé. uma so
lução dirimidora do conflicto, aue melbo? consultasse o"? 



SESSÃO S M 2 0 DE .TOLHO M I 1 9 1 7 1 8 1 

seus interesses, a liberdade dos seus filhos e a dignidade 
"própria. 

infelizmente, depois de' vencidas as maiores dífficuldades, 
depois de removido o perigo que a deflagração do Contes
tado, (devido á expoliacão de terras dos nossos patrícios de 
Curítibanos e Campos Novos e ao fanatismo, sem a menor 
correlação com as nossas questões divisórias, constituiu para 
os nossos direitos, e s r . 'Presidente elo Estado abandonava a 
fórmula do arbitramento, acceitava o alvitre de um accôrdo 
direclo, negociado sob a indébita e exorbitante intervenção 
do Sr. Presidente da Republica. 

Mas, logo na primeira carta inserta na mensagem do 
Paraná, o nosso Governo, fugindo das responsabilidades de 
mandatário do povo paranaense, depoz nas mãos do Sr. Pre
sidente da Republica a solução da secular pendência, a-ecei-
fando, como definitiva, e «submettcnclo imrrediatamenfe á 
opprovaolo do Congresso do Estado, a linha que S. Ex., em 
sua alta sabedoria, traçasse como limites entre os dous refe
ridos Estados da Federação». 

Nesse mesmo memorável documento, sem data, fica per
feitamente elucidado, ame emquanto o Paraná se submetida 
passivamente, declinando das irais elevadas funeçôes que o 
Constituição cia Republica conferira, em uma questão de tão 
transcendental importância, o governo de Santa Catharina 
propunha a seu bel-prazer as linhas divisórias que se lhe 
afiguravam mais .convenientes, o que ern absoluto tirava & 
acçao do Sr. Presidente da Republica o caracter de ver
dadeira arbitragem. 

Celebrando entre a Presidência da Republica e o GoveroO-
do Santa Catharina o accôrdo, o Sr. Presidente do Estado 
convocou a celebre reunião nocturns e sígílosa, fechada a 
sele chaves, de alguns representantes 'dos poderes do Es
tado e submetteu á sua apreciação, a linha traçada pelo Sr. 
Governador de Santa Catharina. por intermédio do 'Presi
dente da Republica, não obstante ter-se este afastado do 
mandato que lhe fora confiado, pois que o Paraná declarava 
não poder acceitar a linha proposta pelo coronel Schmidt 
principalmente porque sacrificava a comarca da união da 
• V i c t o r i a , e o Sr. Wenceslnu Braz Pereira G°mes, depositário 
d a confiança do Paraná oílicial, traçava a sua divisa sacri
ficando essa mestra comarca de União da "Victoria! 

Kã 0 foi. portanto, um arbitro o Sr. Presidente da Re-
nublíca: negociador diplomático da demarcação dos dous Es
tados. S, Ex... que não tora investido de poderes regulares 
por parte do Paraná, teve de agir. perante 0 governo d e 
Santa Catharina, como uma parte interessada. 

Não foi, repetimos, um arbitro: mas simples e incompe
tente, á face dos textos constitucionaes. negociador de di
visas, sem a investidura precisa para tal commissão. 

Quer a Junte, da Salvação admittir. por absurdo, que a 
nossa cansa estivesse completamente desamparada da con
sciência jurídica d 0 paiz (quando os dous mais eméritos ju
ristas .brasileiros a apoiavam) ° assim irremediavelmente" 
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perdida. Quer mesmo, por hypothese, aeceitar a possibilidade 
de ver em breve votada uma lei reguladora da execução das 
noções originárias definidoras dos limites infer-estaduaes. 

Qual seria a conseqüência deste aoto'? 
O Paraná, consciente dos seus- direitos, lançaria raio da 

ac-ç.5o rescisória e pleitearia perante o mesmo tribunal a 
restauração dos seus direitos. 

Quaes os títulos com que se apresentaria ? 
Os m-esmos consagrados pelo art. 2" da Constituição do 

Santa Catharina, que prescreve: 

«Os limites de seu território são os mesmos da 
ex-Província, de conformidade com as provisões de 11 
de agosto de 1738, 19, (devia dizer 201 de novembro 
de 1730 e alvará de 20 (deveria escrever 9) de setembro 
de 1820 o só poderão ser alterados nos íermos do ar
tigo V da Constituição da União.» 

Convém nolar que este preciso texto não falia na famosa 
peca da Regência, de 3 de outubro de 1832, que cedeu parle 
;do" município de Desterro ao de S. Francisco, transformada, 
agora, em «ultima ratio» contra os nossos direitos. 

Assim, pois, perante o texto constitucional de Santa Ca
tharina que ameia permanece de pé, n accôrdo não procede, 
não se justuica, não se legitima por titulo algum. 

A provisão cie 1738 separou o território marítimo d" 
Santa Cal narina, da barra austral do rio S. .Francisco até o 
serro do S. Miguel, ao sol da lagoa Mirim, arl.ual Republica 
Oriental do Urugnay, (onde ficavam os tão citados hes-
panhóes confinanfes. da Capitania de S. Paulo, e o annexou 
á do Rio de Janeiro, para snbmetter as (erras de marinha 
a um só governo, ficando as ferras do interior subordinadas 
nc Governo de S. Paulo. 

As divisões da Capitania de Santa Catharina eram as 
mesmas fixadas pelo ouvidor Pardinho nos seus provimen
tos: « os cumes da serra do sul» , de sorte que tudo quanto 
ficava no Itararé para o sul e da Serra do Mar «para o inferior 
porlencerieia á \i 11 a de Curityba como a mais meridional croata 
110 território central da Colônia». 

A provisão tio 20 de novembro de 17-59 estabeleceu corno 
diví-a da ouvidoria do Paranaguá Santa íCafrarina «a barra 
austral tio rio S. Frneiseo, (Cubatfm do mesmo rio o rio Negro, 
que se melte no grande de Curityha (hoje Iguassií) » . 

Para que se possa apreciar ate que ponto do rio Negro 
•a(tingiu a jurisdicção de Santa Catharina. abi temos o de
poimento do grande "Alexandre de Gusmão, negociador do tra
tado de .Atadrid. que cm 1751. dous annos depoi- da- creação da 
ouvidoria de Santa Cnflinrina. declarava que, « o que Portugal 
possuía ao sul de Curityba. era uma estreita faixa 'que. no 
ponto em pue entrava mais terra a dentro, não distava do mar 
•quinze léguas». 

O alvará de 1) de setembro de !8:'ü. desmembrando Lages 
da Capitania de S, Paulo e annexando-üic 3 Santa Calharjna, 



S E S S Ã O E M 20 D E .JULHO 0E 1917, 18â 

conservou os mesmos limites fixados pelo capitão fundador 
Correia Pvnta. a partir da Estiva para o sul, s em attingir o 
rio Negro ou iguassú. Si prevalecessem, em virtude da Pro
visão de 20 de novembro de 17 49, as dividas como querem 
os nossos adversários, seria desnecessária aquella desmem-
bração de ifue traía a carta regia de Ifófl (Município de 
Lages) . _ 

Assim, pois, perante os próprios documentos que Santa 
(Catharina considera os únicos validos, fixando os seus li
mites, que somente- poderão S<T alterados tio caso do art. 4 « ' 
da Constituição (Federal---fusão dos dous Estados, a-nuesa-
ção ou desmembramento para constituir novo Estado — o 
ncc-õrdo que so celebra não encontra o menor fundamento. 

/Não quer a Junta de Salvação do Estado entrar na apre
ciação do texto inconcludenle, inconstitucional e revoltante, 
do pacto político de limites de 20 de outubro próximo pas
sado, que desmembra do nosso território 40.035 kilomefros 
quadrados, eomprehondidos nelles os municípios invadidos 
por Santa Catharina, e uma população de 800.000 habitantes 
genuinamente paranaenses, porque ,|á estão bem patentes os 
erro-, as incongruências, os attentados contidos nas de7 cláu
sulas do neeôrdó monstruoso. 

Não são erros, antes crimes elamorosos, os que conde-
mnamos franca e resolutamente, e que a (Historia ;ha de reco
nhecer, não obstante os applnusos oíficio?n« de pessoas alheia? 
ou iiulifferenies aos destinos do Paraná. 

Cumpre, porém, com suo mo postar, consignar que so
mente, agora, á luz da mensagem paranaense, os sophismas 
e a falsa diab-clica dos vizinhos de sueste .assumem aspecto 
de jurisdicidade para aquelles que não aprofundam o estudo 
do nosso litígio. 

B* deplorável que somente depois de tantas lutas, de ta
manhos .«ac-riFicios, agora, tão exaggeradamente avult-ádos, se 
venha confes=ar aos olhos pasmos da N-açãn que a nossa causa 
estava perdida, que não tínhamos direitos rapazes de serem 
amparados, quando ainda hontem se pregava a resistência 
pelas armas em defesa da integridade territorial do /Paraná ! 

E ' lamentável, quando não' eondemnavol. que venhamos 
illudir a opinião publica com representações graphicas in-
fifjs. concedendo para Santa Catharina todo o valle superior 
do TimbO e outras adulterações, quando a divisa reconhecida 
ilos dous Estados, como « dafu quo ». era o rio Paciência. 

E' deplorável que somente se reconheça contestado o ter
ritório sob a jurisdiceão naranaense. afim de minorar gra-
phiramente o erfeito do esbulho aos olhos do observador in
experiente, de fôrma a considerar que o Paraná -só perde 27.000. 
quando a prejuízo real do Estado, na melhor das ydipotheses, 
excede a 32.000 kilomefros. 

E" tristemente ingênua a declaração cie que o Estado, di
minuído de um terço no seu território e desfalcado de 80.000 
paranaenses, um centimo da sua população, que como servos 
da gleba passam a outra jurisdieção n-pellidu. a culta em ri
queza econômica e em prestígio poliíifo' 
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Pungentiva ironia! 
Entretanto, chama-se sacrifício penoso para o Estado al

gumas centenas de contos que gastamos, não só para denfender 
1,400 léguas quadradas — tão preciosas e ambicionadas, que, 
para havol-as parcialmente, Benta Catharina não poupou sa
crifícios, dispendios e ingentes esforços — como para conser
var integra a família paranaense. 

O insalubre Acre exigiu da Nação sacrifícios de cerca de 
400 mil contos, sem se computar o território de Matto Grosso 
e, porto cedidos c a Estrada Madeira-Mamoré. eognorninada 
Trilhos de 'Ouro. com menos da metade'do território contes
tado, unicamente para impedir que seis a 3.000 brasileiros 
se submetessem a uma soberania estranha. 

Assim, pois, não valeria ao Paraná o sacrifício de alguns 
mil contos para salvar os 80.000 paranaenses dessa triste 
servidão, tão pungentivamenfe descripta na cláusula IX do 
famoso iC, monstruoso accôrdo?! 

Lavrando contra semelhante attentado o nosso protesto, 
somos forçados a salientar que a mensagem do Presidente do 
(Paraná, olvidando os nossos direitos, faltando á tradição e á 
historia do Paraná, viesse dar á Nação um falso testemunho 
da nossa posição jurídica, que consiste na defesa do que é 
nosso e não na invasão do que 6 alheio. 

Cumpre agora aos paranaenses não consentirem que seja 
consumado tão grave attentado ao direito, á tradição, á his
toria e â honra do Paraná. 

.Façamos o Brasil unido e forte, dando ao Paraná o que 
no Brasil pertence, pela' conquista dos nossos maiores das 
terras de Caslella. nas Missões Brasileira'*; pela pratica leal 
da Constituição, pela observância da justiça e pela magesiade 
do Direito. 

Curityha, 19 de dezembro de 1916. — Ermelino de Leão. 
•—Gctavio do Amaral. —Joaquim P. de Macedo A. J. Alves 
de Farias Raul cie [Almeida Par i a . - Ticente Nascimento 
Júnior. Arthur Coelho.—José Carvalho de Oliveira.---JOscar 
•Martins Gomes.•—M. Correia Defreiías. 

Que dàs populações dos municípios aftingidos pela solu
ção do Presidente cia Republica chegaram ao conhecimento 
do Presidente do Estado , e foram publicados na imprensa de 
Curityha. nomeada monte « O Commerein do\Paraná», quando 
ainda a sua. redação agia. sem subordinação ao governo do 
Estado, protestos e reclamações, por telegrammas assignados 
pelo prefeito municipal, todos os camaristas e diversos cida
dãos de Clevelandia; prefeito e camaristas de Três Barras; 
prefeito e camaristas do Rio Negro; maioria de camaristas de 
Palmas; além de muitos outros, de cidadãos de diversas clas
ses soeia.es desses municípios, de União da Vietoria, Guara
puava, Iraty, Palmeira. Imbif.uva, Antonlna. Ponta ' Grossa: 
Paranaguá, emfim, de quasi todos, senão todos os municípios 
do Estado, em os quaes repercutiu dolorosamente, como um 
dobre de finados, a noticia de que 0 Presidente do Estado se 
conformava e ia ' ' n ; mm r> soa assignaGira a artrttrari» 
solução. 

http://soeia.es
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Que &s Câmaras aíunlcípaes de Três Barras e do Rio Negro 
velaram unanimemente e os respectivos prefeitos saneciema-
rani. o do Rio Negro, Dr. Joaquim Ferreira do Amaral e Silva, 
também segundo Yire-Presidente do Estado, leis autorizando-
os a promoverem perante a Justiça competente a nullidade das 
deliberações dos poderes do Estado e da União que approvarem 
•t alludida, sohtçõo do Presidente da Republica, mutilando o 
território deste e passando o daquello á '/jurisdicção de Santa 
Calhar] na. . 

Que ao próprio Congresso do Estado, pelo órgão do Depu
tado Gelo da Silva, delegado da zona contestada, em -sessão de 
5 de dezembro do armo passado, quando reunido, extraordina
riamente, para conhecer daquclla solvção, foram lidas e remei-
tidas á Mesa, que eom soberano desprezo dellas se negou a to
mar conhecimento, as seguintes representações das populações 
affectadas pela mesma solução, com seis ou oito centenas de 
assignafuras: dos cidadãos mais graduados e de maior distineção 
ria região dh. ão deputado Cinto da Sib-a. pags. -172 a 174 <fn.< 
Annaes) : 

«Êxmos. Srs. Deoutados ao Congresso Paranaense — Os 
-abaixo assígnados. habitantes da zona chamada — O Contestado 
— quasi todos nascidos paranaenses, proprietários, agriculto
res, commercianles. industriaes, advogados, operários, médi
cos, engenheiros, etc., formando as populações que constituem 
os municípios de Palmas. Clevelandía. União da Vietoria, Tres 
Barras, Tirntoó. Ttayopolis e Rio Negro, approximadamentc. 
segundo os cálculos estatísticos, cento e vinte mil habitantees, 
ameaçados, como se encontram de serem desnaturalizados, .para 
passarem á. jurisdicção c.stharinense, em conseqüência do ac
côrdo celebrado, sob a intervenção do Exmo. Sr. Presidente da 
Republica, pelos Presidentes deste Estado e Governador de 
Santa Catharina, a, 20 do corrente, na Capital Federal, para o 
fim de ser dirimida, a secular questão de limites existente 
<míre os dous Estado-, sem respeito ás tradições históricas, 
interesses, comrnodidades e votos reiteradamente manifestados 
oelos mesmos abaixo assígnados. era nome dos demais habitan
tes, neste momento inteiramente solidários e identificados no 
mesmo sentir, vêem aopellar para o acendrado patriotismo de 
seus legítimos representantes no Congresso do Estado, pedindo-
lhes que não 03 desamparem neste instante doloroso de, nossa 
vida cie novo livre, PTTI um regimen de liberdade, que a civili
zação do século assegura e as Constituições da União e do Es
tado .garantem, perníiitindo e sanncionando com o seu voto tão 
deshumana » absurda solução. 

Si as eu-eumslaneias e os 1'aelos impedem que o Estado 
continue a conservai' como seu aquelle território e a protegei-
os esus próprios filhos, para abandonal-os á tutela estranha, 
á discrepção de .outro governo a quem .iámais quizeram e não 
querem submetteer-se, é o caso de então o Congresso Para
naense propugnar nos termos'do art. í" da Constituição da 
Republica e art.. 2° da do Estado, pela autonomia política do 
alludido território, propondo a" sua'elevação a Estado da Fe
deração Brasileira, Lembrando este ahiíre, o fazendo esto 
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fervoroso appello ao patriotismo de seus representantes, os 
abaixo assignados .querem evitai- que chegue ao auge. o deses
pero «que agita a alma dessas populações e que vá adiante o 
espirito de. revolta e de resistência violenta a tão a-rande afteu-
tado contra og seus direitos e. a sua vontade. 

Confiando na sincera preoeeupação do Congresso do Es
tado, em corresponder ás esperanças e legitimas aspirações dos 
povos de que se constituiu delegado, esperam os abaixo as
signados que serão attendidos.» 

(Seguem-se as assignaturas. 

«•Exmo. Sr. Presidente e mais membros d« Congresso 
Legislativo do Estado do Paraná: 

O povo de Três Barras, grande parte do qual constituo 
o eleitorado que nas ultimas eleições suífragou sem discre

pância os vossos nomes, tendo em vista a convicção gerai 
baseada no haverdes em maioria outorgado poderes ao Br . 
Affonso Alves de Camargo Presidente do Eistado, de que 
não deixareis de sellar o pacto feito entre este, o Dr. Wen
ceslau. Braz, Presidente da Republica, e o coronel Felq/pe 
Schmidt. Governador de Santa Catharina. para a mutilação 
do nosso Estado em proveito deste ultime, vem declarar-vos. 
publica e solemimmente. que. sem embargo de serde* os le
gítimos representantes políticos do povo que vos elegeu, não 
interpretarei» a vonlado dos signatários desta, easo~eonver-
taes em lei o alludído pacto. Ao envez, contratarei* as suas 
mais .sagradas aspirações, o seu mais fervoroso antielo: vive
rem, como quasi todos nasceram sob o pavilhão paranaense. 

Pondera o ínsigne commenjador do nosso estatuto má
ximo que os actos de subdivisão, desmembramento c incor
poração dos Estados não poderão ter togar sem o consenso 
dos habitantes deiles. pois. sem isso seria um ataque ao son 
direito. 

Portanto si levardes a effeifo o desmembramento do 
território paranaense, sem annuencia dos seus habitantes. 
•Ultrapassareis o mandato que estes, confiantes e tranqnillos, 
vos conferiram, perpretareís o absurdo inaudito de realizai1 

um acto contra a vontade, ainda mais, contra os protestos 
dos a quem represenfaes, estabelecereís o culto da violência 
o da illegalidade. proclamarei* a inutilidade do direito, que 
era para o povo romano tão necessário como a farinha, pre-
gareis. sendo legisladores o desvalor das leis, o esbarronda-
mento do regimen e o villipendio da Democracia. 

Mas, o povo do Contestado não acredita que vós ves 
submelfaes á tutoria do Gatte.te, do Itamaraly e de Floria
nópolis, e vos implora justiça. (Seguem os assignaturas). 

Que, emfim outros e muitos protestos, reclamações e 
representações, como estes expressivos, eloqüente*, sinceros 
e vibrantes de indignação contra a espoliarão que o «accôrdo» 
de 20 de outubro consumiria, foram e ainda são feitos, como 
ftcil me seria provar, si eu não sentis??, s necessidade de pôr 
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íermo * este voto, cujo desenvolvimento excede já ás minhas 
previsões, quanto me dispuz a formulal-o. 

Não procede, portanto, a invocada razão de falta de pro
testos centra esse acto, pelo honrado Relator da Commissão, 
para. desprezando o texto constitucional do art. 1"; com a 
intelligencia que elle próprio lhe deu, aconselhar ao Senado 
a approvacão da proposição da Câmara. 

Si por aqui não se teve noticia delles. foi. jã o disso 
porque três governos se colligararn para não permiftir que 
repercutissem, como em 1901 e em 1901». com a. segunda 
sentença do Tribuna), fora do centro em que ecoaram, com 
inquietações e sobresaltos para os co-réos do grande crime. 

Mas. tenham ou não havido protestos, si não é no cum
prir e observar com sinceridade e -lealdade os precedes de 
nossa, lei fundamenta) que reside a felicidade da .Nação me
lhor é então, não approvar o projecto da Câmara, mas 
proclamar o Senado, desde já e solemnemente, a fallencia do 
fegimen. 

De que nos 3ecve a constituição, -í as preoecupações 
utiliíaiastas da época armullam-llie os princípios e desconhe
cem os direitos e as garantias que ella assegurou ás unida
des da Federação? 

Não: não creio que o Senado da Republica se disponha n 
assumir tão grande responsabilidade de ante da Nação. 

A. .proposição da Câmara não merecerá, .certamente, o seu 
assentamento. 

Si estudado o' assumpto sob esse aspecto, interpretando 
6 entendendo o art. 4o da Constituição Federal de accôrdo 
com os. princípios c regras que nos devem orientar na boa 
inteliigencia das leis, é esta a conclusão a (jue chego, di
versa não é também a que me conduz o exame míBucioso, dos 
•textos constitucíonaes, em vigor, nos dous Estados, cujos 
.limites territoriaes a proposição da Câmara visa. 'deter
minar. 

Xelie.-,. como no do Ceara., nãp c ampla, e muito menos 
discricionária, a faculdade conferida a» 'Chefe do Podei 
Executivo para convocar extraordinariamente, os respectivos 
Congressos. 

No de Paraná as disposições constitucíonaes que regu
lam' a convocação extraordinária do Congresso são as se
guintes; 

Art, io. O Congresso pôde ser extraordinariamente 
convocado pelo Governador d,> Estado ou pela maioria 
de seus membros, «por motivos de ordem publica», 
com designação do Jogar em que deve elle reunir-se, 
quando não seja possível fazel-o no logar já designado. 

Art. 47 . Compete ao Governador: 
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N. 1. Convocar o -Congresso extraordinariaiaente *m 
C a , -o » perrniítido por esta Constituição. 
,« üe Santa Catharina, as disposições correspondentes 

f-;ao a g seguintes; 

Art. 11. O Congress0 se reunirá na capital do Es
tado, independentemente de convocação e celebrarei 
suas sessões no edifício para tal fina designado. 

Paragrapho único. «Por motivo do ordem publi
cai, o Presidente ci0 Congresso poderá convocal-o par;, 
outro município, onde o mesmo Congresso deliberará 
sobre a conveniência de funccíonar fora da Capital. 

Ar i . 45. São suas principaes attribuições («do 
Governador») : 

N. 1. Convocar extraordinariamente o Congresso 
Representativo, «quando grave motivo de ordem pu
blica o exigir. » 

tiíy do Ceará, por ultimo, o caso 6 regulado pelas se
guintes: 

Art. l ê . À Assembléia Legislativa pôde ser con
vocada extraordinariamente pelo Presidente do Es
tado, pela maioria da Assembléa, ou pela mesa da 
mesma, «quando motivos de ordem publica o osigi-
reras». 

Art. 59. Compete ao Presidente: 

N. 2. Convocar extraordinariamente a Assembléa.. 

i\a união. Constituição Federal, arts. 17 e 48, n. if), c 
ms demais Estados da Republica, como se pôde ver nas 
respectivas Constituições: da Bahia, arts. 9 o e 59, s 2°; do 
Rio de Janeiro, arts. 8 o e 56, n. 5; de S, Paulo, arts. 6° e 
36, n. 8; do Eio Grande do Sul, arts. 20; n- 5! e 37; de Minas 
Geraes, arts. 11 e 57, n. 6; do Pará, arts. 6 o e 38, n. 5; d « 
{Maranhão, arts. 5°, § 2° e. 44,. n, 4: d 0 Piauhy, art, 34 § 5°: 
do Pio Grande do Norte: arts. 6° o 29, n. 2; da Parabyba, 
arts. 7°; 8 o e 36, § 6"; de Pernambuca, art. 57, § 3' ;; das 
Alagoas, arts. 9° e 60, § 3"; de Sergipe, arts. 0", § 3 o e 33, 
n. 3; de Matto Grosso, arts. 6° e 25, n. 4; dc Goyaz, arts. 53 
e 91. § 7»; do Espirito Santo, arts. 35 e 51 ; e, finalmente, 
no Amazonas, arts. 9° e 50, n . 4, a faculdade conferida ao 
Poder Executivo para convocar extraordinariamente o Con
gresso Nacional e as respectivas Assembléas legislativas lo-
caes; não tem limitações: ella pôde ser exercida toda a vez 
que o bem publico o exigir, e quando urgirem providencies 
legislativas, como o disse João Barhaiho, nos seus doutos 
commentarios á Constituição, que não viriam a tempo, si se 
tivesse de aguardar- ti (época normal da reunião das Ca-
piaras. 
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Não assim no Paraná, em Santa Catharina « no Ceará-. 
Nestes Estados, como se vê das disposições trancriptas, a 
convocação jexíraordinaria dos i-epectivos .Congressos síó 
pode ter logar quando «motivos de ordem publica o exigirem», 
no primeiro e no terceiro, «e grave motivo de ordem publi
ca», no segundo. 

«Motivos de ordem puMiea». Como se deve teatender 
essa determinação do legislador? Perturbação da ordem, da 
paz & dn triir/ffiüllid^de publica, simplesmente, restrit iva
mente? Ou nestas expressões «motivos de ordem publica» 
devem ser comprenendidos todos e quaesquer faotos que 
digam respeito á ordem constitucional, administrativa, eco
nômica o financeira d 0 Estado, ou interessem ao bem pu
blica, em geral, nos seus variadcte aspectos'? 

A combinação das disposições transcriplas de cada uma 
das Constituições desses Estados, resolve, a meu ver. a duvida 

A do Paraná, mais taxativa e explícita do que as outras 
duas, deixa, pelo menos, em relação a elle, perfeitamente es
clarecido o pensamento do legislador ao regular a convocação 
extraordinária do Congresso. 

A competência ciada ao presidente do Estado para o exer-
rieio dessa faculdade está, como se vê, limitada « a o caso:;-
pemiiltido pela Constituição (art. 47. n. 7 ) . 

Qual esse caso? O do art. 10, isto é, «quando motivos dc, 
ordem publica» isso aconselharem. 

íA segunda parte desse artigo, complementar da primeira 
explica que «motivos de ordem publica» serão esses, 

« Com designação do togar em que devê reunir-se, guando 
não seja possível íazel-o no Jogar já designado» accreseenta 
•1 legislador completando a sua determinação. 

Consequentemente, só poderão constituir «motivos de or
dem publica > para a convocação extraordinária do Congresso 
aquelles que tenham fundamento em perturbação material 
da, paz e tranquíllidade- publicas, que attentem contra a esta
bilidade dos próprios poderes políticos do Kstado, ameacem 
o regular funecionamonto do Congresso, tornem possível a 
designação de outro logar, fora da Capital, para a sua reu
nião, e exijam para a sua repressão medidas extraordinárias 
da competência exclusiva do- Poder Legislativo. 

Além desse caso, em quaesquer outros, em que se não 
verifique perturbação material da ordem publica cem amea
ças â existência mesma do governo ou dos -outros poderes do 
Estado, não poderá o presidente do Paraná utilizar-se. da-, 
queüa faculdade de convocação extraordinária do Congresso.; 

Não fosse essa a" intenção do legislador e desnecessário 
seria determinar que no acto da convocação seja designado o 
iogar da reunião do Congresso, quando esta não possa reali
zar -se na Capital, que é o logar próprio dessa reunião/ aos 
lermos da Constituição. 

Bastaria a primeira parte do artigo. Na generalidade das 
expressões «motivos de ordem publica» teria o presidente 
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culdade ijuo nelle lhe é conferida. 

Assim o fizeram a Constituição Federal e as Constitui
ções dos Estados que acima enumerei, com especificação dos 
artigos respectivos. 

Em Santa Catharina e no Ceará o regimen ê quasi o 
mesmo que no Paraná, sendo que no primeiro a Constitui
ção no artigo citado falta « em grave» motivo de ordem pu
blica o que não deixa de ser bastante elucidativo do pensa
mento do legislador. 

Assim sendo, resta saber si as convocações extraordiná
rias do Congresso do Paraná para novembro de 1916, e do de 
Manta Calharína para aquelie inez o para o cie fevereiro deste 
anuo, foram feitas nos precisos termos das respectivas Con
stituições, isto é, por motivos de grave perturbação da ordem 
publica- nos referidos Estados. 

E' lóvã de duvida que não. Os documentos officiaes que 
pude ccinpulsar darão a prova inilludivel desta affirmação. 

E" sabido que, desde i9-1.2 a 1P15 a região chamada « O 
Contestado», foi assolada pelo fanatismo sanguinário de. uma 
horda de. bandidos da peior espécie, que agitou e convulsionou 
toda a. região, exigindo sacrifícios extremos da União o dos 
dous Estados, que exercem jurisdicção no respectivo territó
rio, m> emprego das medidas necessárias para a completa pa
cificação da zona. 

Foi ínquietadora e amargurada a situação em que se 
encontram us poderes federaes e. estaduaes para porem termo 
4 unurehia que ameaçava eternizar-se naquella região e con
tra a qual pareciam ineficazes as medidas repressivas postas 
em pratica com o sacrifício de vidas preciosas para a Nação. 

Com a expedição militar, dirigida pelo illustre general 
Sei.erobrino de Carvalho, foi. entretanto, em fS'.t5, suífocado 
o movimento e a paz completa começou a reinar por aquellas 
•paragens entrando* as suas populações no regime» da ordem 
o Iranquíllidade, amparadas pelas garantias das leis dos dous 
Estados e da União. 

Poude assim o Sr. Carlos Cavalcanti, presidente, então,-
do Paraná, em sua mensagem, lida perante o Congresso do 
Estado, a I de fevereiro do anno passado, de par com mere
cidos elogios á diligencia, . esforços e capacidade de conl
uiando daquelle bravo, militar e aos seus heróicos coinman-
dados, airaunciar com effusiva satisfação «que a paz foi 
mantida em_ todo o Estado e uelie garantidos, sem reservas, 
nem execuções, os direitos de quantos cidadãos nelle. vivem 
e empregam sua acíívidade. sob a égide cia Constituição e 
das leis.» 

Por sua vez, o coronel Felippe Schmidí, na mensagem do 
f í de julho, a que jé tantas vezes me tenho referido, con
firmando em longa e minuciosa exposição todas as infor
mações do Sr. Carlos Cavalcanti sobre a campanha do Con
testado, o a sua feliz terminação, com a expedição Setero-
brino, termina esse documento, de incontestável valor para a 
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perfeita confirmação <J<> que aííirmci. levando ao couhoei-
montu dos legisladores catharmniscs que « a não ser o mo
vimento dos fanáticos, que. se circumscrcveu á região ser
rana, nos outros pontos do Estado a ordem publica tem sido 
inalterada.» 

De fevereiro a. novembro de 1916, no Paraná, e de julho 
ao mesmo mez de novembro, em Santa Catharina, não consta 
ijoe tenha havido nenhuma alteração da ordem publica, por 
mais simples que fosse. 

Nos dous Estados, portanto, nesse período, não se veri
ficou a hypothese constitucional que nelles unicamente 
pcrniitte aos respectivos governos a convocação extraordinária 
de seus congressos legislativos. 

Foi, consequentemente, inconstitucional, o acto de cada 
um desses governos promovendo, por convocação especial, 
fora do caso da Constituição, a reunião extraordinária de 
seus congressos para tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre o accôrdo de 20 de outubro. 

E como o vicio de inconstitucionalidade dessa reunião 
extraordinária affecta as deliberações nella tomadas, forçosu 
ciu'á concluir que nullas, por esse motivo são as leis votadas 
pelos dous congressos approvando o alludido accôrdo. 

Mas, não e só isso. Com a approvação desse accôrdo 
j K,]o respectivo Congresso, deu-se ainda a violação de outros 
preceitos, expressos e truminantes da Constituição do Estado 
t l i j Paraná, 

Vejamos: 

Mo disposições da Constituição paranaense, applicaveis 
ao caso em debate, as seguintes: 

«A r t . -J* Seu território, que continua a ser o 
mesmo da ex-Provincia, só poderá ser alterado por 
deliberação do Poder Legislativo do Estado, tomada 
suecessivameníe em duas sessões annuaes, com appro
vação definitiva do Congresso Nacional. 

Art. 26. Compete privativamente ao Congresso: 

N. 12. Autorizar o Poder Executivo a, entabolar 
com outros Estados da União ajustes e. negociações, sem 
caracter político, dependentes de sua ulterior appro
vação. 

N. 14.' Deliberar sobre annexação ao território do 
Estado do território de outros Estados, e, em geral, de 
toda questão de limites, de accôrdo com o que esíatue 
a Constituição Federal. 

Art. -27. Compete ao Presidente: 

_ V o l . 111 13 



N. 9. "Velar pela fiel execução das, leis. 

N. 17. Celebrar com outros Estados ajustes e 
convenções, sem caracter politíco, mediante autorização 
do Congresso, « ad referendum» dos poderes da União.» 

Por connexão, ainda lhe são applicaveis as seguintes; 
« Art. 50. Para constituir crime de responsabilidade 

é essencial que o facto imputado ao Presidente attente: 
I . Contra as constituições e leis da União e do Es

tado; 

rv". Contra a segurança interna do Estado.» 
Regulando o processo e definindo, nos termos deste ul

timo artigo, os crimes de responsabilidade do Presidente o 
Congresso do Estado, pela lei n. 25, de 27 de julho de 189'2, 
votada logo em seguida a Constituição, cuja promulgação 
teve logar a 7 de abril desse mesmo anno, dispoz: 

Art. 5." Considera-se commettido o crime do § 1° 
do art. 4 o (contra a Constituição e leis da União e do 
Estado, quando: 

1 — Proceder de modo contrario á sua expressa 
disposição. 

2 — Deixar de observar ou fazer cumprir alguma 
de suas disposições. 

Art. 8° — Constitue crime contra a segurança in
terna do Estado: 

1 — Tentar d Presidente, directamente, ou por 
factos, sujeitar o território do Estado a governo es
tranho; 

2 — Entregar, de facto, qualquer porção do ter
ritório oecupado ou possuído pelo Estado. 

'lendo assim á vista as disposições constitucionaes e le
gas», que no Estado do Paraná regem e se applieam á hypo-
these em discussão, examinemos por partes o acto do Con
gresso do Estado que approvou « o accôrdo» de 20 de ou
tubro, considerando ao mesmo tempo a intervenção que iieüe 
teve o Presidente do Estado. 

Depois do estudo que já fiz sobre a disposição do art. 4" 
da Constituição Federal, quasi textualmente reproduzido no 
art. 2 o da do Estado inútil me parece insistir na demonstra
ção de, que para a validade desse acto, se comprehensivo 
nessa disposição, indispensável era que elle tivesse sido ap
provado em duas sessões ordinárias annuaes suecessivas do 
ConaTesso do Estado. 

O que ficou exposto com clareza e precisão, difficilmenle. 
offuscaveís, basta para que se tenha como certo e incontestável 
que. considerada sob esse aspecto, a deliberação do Congresso 
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paranaense foi flagrantemente inconstitucional e c o m o ta 1 nau 
pôde ser approvada pelo Congresso Nacional. 

Buppondo, poi-em, que assim não seja de facto e que s e m 
violação do preceito federal foi regularmente processada pela 
legislatura paranaense a approvação ao accôrdo cie 20 de ou
tubro, o que é fora de duvida é que o Presidente do Estado não 
tinha poderes legaes, nem autoridade constitucional para oppor 
a sua assignatura a esse ajuste e menos ainda, com a invocação 
de «compromissos moraes» q u e assumiu, obrigar o Estado a 
respeitar e manter uma — solução — que a Constituição reser
vou, «privativamente», á competência do Congresso Legis
lativo. 

O regimen constitucional do Paraná, inspirando-se nos 
princípios dominantes na União, tem sua base principal na 
divisão, 'harmonia e independência dos poderes attribuidos aos 
diversos órgãos do Governo. 

«Jma das máximas, diz Gooley, ao seu apreciado 
livro «Constitucional Limitations», 7a edic. pag. 183, 
recebidas em material constitucional é a de que o po
der conferido á legislatura para fazer leis «não pôde 
ser delegado por este departamento a qualquer outra 
corporação ou autoridade». Onde o poder soberano do 
Estado localizou esta autoridade, ahi tem ella de per
manecer; e as leis somente hão de ser feitas pelo ap-
parelho constitucional ate que a própria Constituição 
seja reformada. Ao poder, a cujo critério, sabedoria 
e patriotismo foi conferida esta alta prerogativa «não 
é permittido libertar-se da responsabilidade pela -es
colha de outro instrumento ao qual devolva a attribui-
S-ão, nem lhe é licito substituir pelo critério, prudência 
e patriotismo de qualquer outra corporação aquelles aos 
quaes unicamente quiz o povo conferir esta faculdade 
soberana». 

João Barbaiho, por sua vez, nos seus brilhantes commen-
tarios ao art. 15 q a Constituição, que consagra o mesmo prin
cipio, objecto da lição daqueile notável constitucionalista ame
ricano, pondera com a exaefa comprehensão que elle tinha do 
regimen em que vivemos, e de que são prova evidente esses 
mesmos commentarios: 

«E' pertinente lambera observar que a Constituição 
*não permitte a nenhum dos poderes o arbítrio de dele
gar a outro o exercício de qualquer de suas attribui-
ções». Quando por excepção alguma destas precisa ser 
exercida por poder diverso (a Constituição não o esque
ceu), disposição especial ha a respeito, corno « v . gr.<» 
no caso da declaração de sitio (art. 80, parag. 1 ) . 

«Sendo os poderes areados nela Constituição di
vises e cada um com esphera sua, si se lhes deixasse 
o arbítrio de delegar funeções uns aos outros, a sepa-
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ração dos poderees .seria uma garantia annullavel ao 
sabor dos -que os exercessem». 

Esta é a doutrina; estes são os princípios que regem o 
nosso systema político, como o de todas as nações, liberal e 
democraticamente organizada-. 

•De accôrdo com ella e em respeito a elle.s, ídi ainda que o 
reputado eseriptor patrício, estudando o art. 4° da Constituição, 
preleccionou: 

«Trata-se de funeção ou prerogativa própria dos 
representantes do povo em seus parlamentos, — não 
de uma simples medida de governo ou de administração, 
porém de um acto dojnais genuíno caracter político e, 
soberano. «E nelle nao cabe a intervenção do Poder 
Executivo», siaão para applícar. na parte que. lhe possa 
tocar, as providencias, de ordem administrativa que de 
sua autoridade dependem, para que esse acto se. ponha 
em pratica e seja executado». 

Ao legislador paranaense, como se \è dos textos trariscri-
ptos de sua Constituição, não foi estranha a. verdade axiomatiea. 
destes princípios. 

Traçando a esphera de attribuições de cada um dos pu
dores políticos do Estado, elle distribuiu com <al clareza, o 
exercício de suas funeções soberanas entre os três órgãos em 
que se divide o poder publico, que possível não é no caso, 
em debate, deixar de afftrmar que ao (Poder Legislativo cabe 
a iniciativa de qualquer deliberação relativa ã alteração dos 
limites territoriaes do Estado. 

Quer se trate de qualquer das hypotheses do art. í'J da 
Constituição Federal, reproduzidas no" art. 2" da do Estado, 
quer dos ajustes e convenções, sem caracter político, para. 
uma simples fixação de limites ou rectificaçio de fronteiras 
do art. 65, >n. 1, daquella Constituição; que é, segundo a 
autorizada opinião do illustrado Senador Epitaeio Pessoa, um 
dos meios pelos quaes pode, o Congresso Nacional resolver, 
definitivamente, sobre os limites dos Estados entre si ( «A 
Fronteira. Oriental do Amazonas», pag. 86), reproduzido tam
bém nos arts. 26, n. 12 e 47, n. 17 da do Parawá, a a inicia
tiva desse acto só poderia caber ao referido Congresso. 

No primeiro caso, isto é. em qualquer das liypotheses do 
art. 2 o da Constituição do Estado e art. 4o da União, a 
acção do Presidente do Estado não poderia ir além, em ope
ração política dessa natureza, como diz J. BarbaJho, do em
prego de providencias de ordem administrativa, que de sua 
autoridade dependessem, para que ella pudesse ser executada. 

No entanto o que se vê dos papeis presentes á Commis
são, é que o Congresso, na. sua deliberação, nada mais fez 
que «approvar» com o seu voto o que aquelle Presidente fi
zera com invasão de attribuições que a Constituição a elle 
reservara primitivamente. 
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Está na lei n. 1.653, de 23 de fevereiro deste anuo: 
«O Congresso Legislativo do Estado do Paraná decretou 

e eu saneeionei: 

'Art. 1." «Fica approvado em todos os seus termos o 
accôrdo celebrado» entre os Estados do Paraná e de Santa 
Catharina a 20 de outubro de 1916, no (Palácio Presidencial 
do Caltete, na cidade, do Rio de Janeiro, em presença do Sr. 
Presidente da Republica, Dr. W-enceslau Braz Pereira Gomes, 
e «assignado» pelos respectivos Presidente e Governador, Dr. 
Affonso Alves de Camargo e coronel Felippe Schmidt». 

E" a confissão solemnisshna feita pelo próprio Congresso 
que não lhe coube a iniciativa desse ac-to de sua exclusiva e 
privativa competência. 

E como não é possível admittir, sem violação dos prin
cípios em que assenta o próprio regimen constitucional vi
gente na União e no Estado, que um acto que não pôde ser 
delegado, de funeção privativa de um dos poderes, praticado 
por outro, possa posteriormente ser ratificado e validado 
pela approvaeão daquelle. forçoso é concluir que esse acto 
não pôde ter existência jurídica e produzir effeitos. 

Mas, oeeorre ponderar com Mendes Pimentel («Quest. de 
Limites entre Espirito Santo e Minas Geraes», pag. 3 t » ) , e 
prevenindo a objecção dos que entendem que as funeçõe.s pri
vativamente reservada a um dos poderes podem ser delega
das a outro, que • «s i o uso dessa altribuição (a do art," '? 

da Const. Federal), quando exercida pelai próprias As-
sembléas estaduaes, é condicionado aos dous turnos de 
discussão e approvaeão em sessões annuaes suecessivas 
— é claro e incontestável que a «delegação» delia a outro 
poder ou autoridade (si fosse concebivel) dependeria 
de dupla manifestação legislativa, operada em suece-s-
sivas sessões annuaes dos parlamentos dos Estados in
teressados» . 

Na opinião, pois. do eminente jurisconsullo, quando con
cebivel a delegação do Poder Legislativo no Executivo da. 
funeção, que lhe foi commettida pelo art. V da Constituição 
Federal, para que fossem validos os actos por este ultimo pra
ticados, preciso seria, no processo da delegação observar as 
mesmas regras e prescripções determinadas para o exercício 
da própria altribuição delegada. 

Ora, nem isso se verificou no caso do Paraná. Mão só não 
houve delegação prévia, como, quando se pudesse considerar 
como tal lei a deliberação tomada na celebre reunião reservada 
do palácio do governo do Estado, em 30 de junho, a que 
me lenho referido, faltaria submcttel-a ainda a um segundo 
turno, para que dos poderes conferidos se pudesse utilizar o 
Presidente do Estado, aliás admittindo-se, por absurdo, que 
o Congresso, não estando reunido, áquelle tempo, em sessões 
ordinárias ou extraordinárias, fora do edifício designado para 
os seus trabalho-, á noite, e clandestinamente, pudesse deli-
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berar por fôrma diversa da estabelecida na Constituição, isto 
é, leis e resoluções, saneção do Presidente e publicação. 

Por qualquer modo, portanto, por que se encare, neste 
primeiro caso, o chamado — Accôrdo — de 20 de outubro, 
elle é nullo ero face da letlra espessa da Constituição do 
iüscado, e como esta reproduziu as mesmas prescripçOes a a 
da União, nullo lambem o é, como infringente desta. 

No segundo caso. isto é, considerado esse ajuste como do 
numero dos que se incluem nos arts. 26. n. 12 e 47, n. 17 da 
Constituição do Estado, e 65, n. 1, da União, nullo o é tam
bém por vicio dc inconstitucionaliclade por lhe faltar a prévia 
autorização legislativa, eme deveria, nos termos dos mesmos 
artigos, revestir o Presidente do Estado dos poderes e auto
ridade necesserios para assental-o e subscrevel-o. 

Mas cumpre assignalar ainda: a Constituição do Estado 
falia e,m «annexação» e não em «desmembramento», parecendo 
assim ter excluído da própria competência do legislativo de
liberações dessa natureza ou que nisso importem. E o cha
mado — Accôrdo — de 20 de outubro resume-se, exactamente. 
no desmembramento do território do Paraná de uma larga 
faixa de terras, que actualmente e desde longos annos passa
dos, tem estado sob a sua jurisdicção. A annexação que elle 
determina é ao território de Santa Catharina. 

Quero conheceer um pouco da historia política do Paraná, 
combinando as disposiçõees dos arts. 2° e \?6, n, 14 da Con
stituição com os dispositivos da lei n. 25:. de 27 de julho de 
1892, acima transcriptos todos, terá bem clara a intenção que 
levou o legislador constituinte, a. no citado art. 26, n. 14, fal-
lar em annexação e não desmembramento. 

Já a esse fempo, existia entre o Paraná e o seu visinho 
de sueste a velha pendência de limites que agora se procurou 
dirimir com o pseudo Accôrdo que examino. 

E', porém certo que. para os constituintes oaranaenses, 
como para todo povo eme alli nesceu e habita, de que eram 
elles lerntimos representantes, essa questão, que mascera de 
uma antie-a aspiração cRtharinense de alargar as raias de sua 
jurisdicção territorial, para que se lhe assignalassem novos 
limites, asoirsção contra a qual resistiam todos os títulos his
tóricos, a lei e o direito, e que não obstante datar de mais de 
meio século e dc ainda quando o hoje Estado do Paraná era 
a quinta comarca ria antiga província de S. Paulo, não po
derá ser satisfeita, anezar das hábeis e astuciosas diligencias 
empregadas, não era ele natureza a fezel-os receiar de sen des
fecho . 

Então, como em todas as phases anteriores da pendência, 
não havia sido clifficil ao Paraná annullar essa injustificada 
aspiração, invocando — «em prova da legitimidade, de sua ju
risdicção, differenfes e múltiplos actos de todos os governos 
que se suecederam no Brasil, desde a época colonial até o re-
simen vigente, reconhecendo e confirmando de modo inequí
voco o seu império sobre a região disputada e antes, o da 
Capitania e (Província de S, Pgúlo». 
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Não Linha, pois. a Constituinte nenhuma duvida sobre os 
limites do Estado. 

Para ella. uma vez que a Constituição Federai no art. 2 o 

elevara a categoria de Estado as antigas Províncias, divisan-
do-lhes'assim os respectivos limites, no dizer do eminente Sr. 
Ruy Barbosa ("Acre Sep., pag. 117), esses limites estavam 
assignalados de modo evidente pelo decreto imperial, n. 3.378, 
de 16 de janeiro de 1865. que em conseqüência das continuas 
invasões de Santa Catharina no território do Paraná, os ha
via fixado pelo Rio Sahy-Guassú. Serra do Mar, Rio Marombas 
até o Canoas e por este até o üruguay. 

Mas, a Constituinte paranaense reunia-se logo apôs uma 
daquellas malogradas dilligenciais, qual fora a do projecto 
da representação eatharinense na Gamara Federal, em 1891, 
fixando novos limites entre os dous Estados, e que, havendo 
embora alcançado parecer favorável da respectiva Commis
são, não lograra merecer a approvação dessa Casa do Con
gresso Nacional. 

Julgou ella, por isso, opportuno, reaffirmando a con
vicção em que estava da incontestabilidade dos direitos que 
assistiam ao Paraná sobre o território que lhe disputava o 
visinho Estado, e prevenindo a tentativa de seu relalhamenfo 
&m> satisfação cíaquella aspiração, prover por medidas de segu
rança, incíuidas no seu estatuto fundamental, sobre a con
servação integral de sua jurisdicção no território da antiga 
província elevada a Estado. 

Dahi a disposição da primeira parte do n. 14, do artigo 
26, de sua Constituição; dahi também as disposições da lei 
n. 25. de 27 de julho citado, considerando criminosos e pas
síveis das penas que estabelece os actos do Presidente do 
Estados que attentarem contra a integridade territorial do 
mesmo. 

Não firo da invocação desses dispositivos argumentos 
para mais uma vez concluir pela inconstitucional idade do 
malsinado «Accôrdo» de 20 de outubro. Elles, em bõa ló
gica, seriam facilmente combatidos pelos que voltassem as 
suas attenções para a generalidade dos termos do art. 2 o e 
da segunda parte do referido n. 14 desse mesmo art. 26; 
porque, si pelas respectivas prescripções tem o Congresso 
competência, privativa, é certo, para deliberar, em geral, 
sobre toda questão de limites, e si não ha questão de li
mites que não envolva augmento ou diminuição de terri
tório, ahi feriam os defensores do acto do Sr. Affonso de 
Cama:go. submettendo-se. tão documente, á «solução» do 
Sr. Presidente -da Republica justificativas para o desimem-
bramemo qu^ do território paranaense delle resulta. 

fnvoco-as simplesmente, para mostrar que essa foi sem
pre a mais jn ave de todas as questões que teem agitado o 
espirito paranaense, 'ao grave que até o legislador consti
tuinte não temeu ser encontrado em contradicção nos textos 
da Consituição que, votava, desde que pudesse deixar pa
tente que não esteve e não estava na sua. intenção consentir, 
nunca, que se diminuísse por qualquer modo o território do 



200 ANNAES 110 SlOíADO 

Estado, com a annexação tio uma parle delle ao de Santa Ca-
iharina. 

Nem preciso seria, também que depois dos abundantes 
argumentos que neste volo tenho deduzido, com fundamento 
em expressas e termínantes disposições constitucíonaes sciente 
e conscientemente, infringidas pelos pactuantes do ajuste de 20 
de outubro, para condemnal-o, fosse dcllas, por fim me soccor-
rer para implorar do Senado em* nome do Paraná espoliado, 
com a criminosa participação do seu Presidente, a graça de 
seii respeito pelos preceitos da Constituição da Republica Bra
sileira, cuja guarda lhe está confiada, com a rejeição da pro
posição da Câmara. 

Si o que ficou dito anteriormente não basta para que eu 
alcance esse resultado, preferível será que affirmemo.s de uma 
vez para sempre, tirando o povo brasileiro ás illusões em 
que vive, que a Constituição e as leis no nosso paiz «são tra-
pos de papeta como na Allemanha de Guilherme ií. os tra
tados e as convenções internaeionaes. 

í l l 

O ACCÔRDO NOS 8EI!S l IFrEIToS 

A extensão que, bem a contragosto, tive de dar a este 
voto, e simplesmente pelo desejo de. não dispensar argumen
tos de ordem moral, constitucional o jurídica em defesa dos 
interesses que. penso, melhor correspondem ao.s sentimentos 
e ás aspiraçõees de grandeza política e econômica do Estado 
que tenho a honra de representar nesta Casa. sacrificado e 
espoliado pelo Accôrdo de 20 de outubro, e a escassez do tem
po que me foi concedido para formulal-o. não me permittem 
agora estudal-o nos seus effeífo.s com o desenvolvimento, que 
me parecia necessário e eu estava disposto a fazer. 

Todavia, para conhecimento do Senado, e orientação de 
sua deliberação sobre o msconslituoional ajuste em ligeira 
synthese, deixarei aqui consignado o que perde o Paraná e 
o que ganha Santa'Catharina com a solução do Sr. Presidente 
da Republica, fixando por aquelle acto os limites entre os dous 
Estados. 

Perde o Paraná e ganha Santa Catharina: 

a) Um território de mil cento e vinte cinco léguas 
quadradas ; 1.125- nu quarenta c nove mil e quatro 
kilometros quadrados pí9.00M". 

O território contestado, pelas divisas do decreto 
de 1805, do Governo Imperial, salvo um ou outro 
trecho de terras já na posse de Santa Gatharina e m 
virtude de suas repetidas íneursõees no território pa
ranaense, era de t.55íi léguas quadradas. Sobre esse 
território era que versava toda a questão. 
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A solução deixa ao Paanã apenas quatrocentas e 
trinta léguas quadradas (430) ou dezoito mil setecentos 
e trinta o um kilometros quadrados (18.731). 

Este calculo é feito pelo engenheiro Ferreira Cor
reia, autor em eollaboraeão com os engenheiros Al
berto e Cândido Ferreira de Ahreu de um dos melhores 
e mais completos mappas do Estado. 

íü calculo official. ainda hontem divulgado em in
formação prestada á Câmara dos 'Deputados, por inter
médio do Ministro do Interior pelo Sr. Affonso de 
Camargo foi feito para oecultar a verdade real dos 
fados. Desse calculo são eliminadas porções de terra;, 
ainda agora na jurisdicção paranaense, e comprehendi-
das no mappa official apresentado ao Congresso do Es
tado, com a Mensagem Presidencial na sessão extraor
dinária de novembro, como sendo já de jurisdicção ca-
tharinerfse. Dentre ellas é de notar as terras que de
moram no valle superior do rio Timbó. 

b) Os seguintes municípios: Todo o sul de Palmas, 
sul de Clevelandia, isul do Rio Negro, Três Barras (in
teiro) . União da Victoria, quasi todo. e todo do Timbó: 

Comarcas: sul de Palmas e do Rio Negro o quasi 
toda de União da Victoria. 

Termos: sul de íPalmas, sul de Clevelandia. Itayo-
polis (todo), sul do Rio Negro. Três Barras (todo). 
União da Victoria (quasi todo) e Timbó (todo) . 

Districtos judiciários: General Carneiro. Genero-
sopolis. Passo do Bormann, Rio do Peixe. Vicentopolis. 
Dionizio Cerqueira (quasi todo). Nova Gallicia, S. João 
dos Pobres. Timbó. Papanduvas. Bayopolis e Tres 
Barras. 

Districtos polieiaes: Barracão, S. Bento, üruguay, 
General Carneiro, Generosopolis, Xanxere, Passo do 
Bormann, Rio do Peixe. Vicentopolis, Dionizio Cer
queira, Campo Erè, Canoinhas, Itayopolís, Tres Bar
ras. Papanduvas, Rio Preto. Nova Gallicia, Santa 
Leocadia, S. João dos Pobres. Timbó, Vallões, Paci
ência. Tamanduá e S. Roque. 

f . Com esses municípios, comarcas, termos- e 
districtos: regiões ferlilissimas em madeiras de lei e 
hprvaes. a maior parte dos afamados Campos de Pal
mas, os teremos eomprehendidos entre os altos cam
pos de B. João e Mc-rim, no município cie União da 
Victora riquíssimos de hervaes. principal produeto de 
exportação do Estado; de imbuias e outras madeiras 
preciosas; os hervaes extensos entre Canoinhas e 
Pepery e as ferlilissimas terras do Timbó e de toda a 
margem esquerda do Rio Negro: 

flC uma população cie cerca de oitenta mil habi
tantes. Só nos campos de 5. João e Merim, valle do 
Timbó, e terras entre Canoinhas e Pepery, segundo os 
cálculos do «Dia-e órgão offlcioso. si não official de 
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governo eatijarinense, essa população excede a 25.000 
almas. Entretanto, não são essas regiões as mais po
voadas do chamado Contestado. 

Não obstante, o Sr. Affonso Camargo, na infor
mação a que .já alludi, calcula toda a população do 
Contestado em 45 mil habitantes ! 

e) uma renda em média, em tempos normaes de 
arrecadação, superior a mil contos de réis, correspon
dente, também em média, a sexta parte da receita 
ordinária do Estado do Paraná. Os cálculos do Sr. 
Affonso de Camargo para avaliar o prejuízo do Estado 
em pouco mais de fresentos contos baseam-se em 
dados de um exercício financeiro, em que no Paraná, 
como na União e em diversos Estados, se registrou, em 
geral, grande depressão nas receitas publicas.» 

Urr, aocrtrrio ou uma solução que traz, assim, em rápido 
exame, um tão considerável prejuízo material, financeiro. 
econômico e político a uma das unidade? da Federação: 

Que despreza na sua elaboração os mais salutares prin
cípios do regimen e as consagrações mais positivas da Con
stituição do paíz o do Estado, a que mais particularmente 
affecta; ••'••"?*? ssj 

Que, não ohedocendo a nenhum erilerio de justiça e de 
equidade, attesta o maior desprezo pela verdade histórica na 
affirmação de um direito, eme. liza e honestamente, jamais 
poderia ser contestado. 

Que esquece as declarações da vontade e dos sentimentos 
de populações irmãs, tantas vezes manifestados de modo ar
dente, que nasceram, cresceram e se formaram sob a acção 
e ao amparo da mesma legislação e do mesmo governo, a 
guarda dos quaes querem continuar a viver, e as desagrega 
para ineorporal-as á jurisdicrão de outros com os quaes 
nunca tiveram nenhum contacto, eomn si fossem infelizes 
serros da gleba, sem direitos e sem liberdades: 

Que, emfim. esquece as tradições cie. civismo, e abate e 
humilha a honra e os brios de um dos Estados mais dignos 
das attenções e justiça dos poderes ntvcionaes. r.as suas nobres 
e legitimas aspirações de grandeza política e. econômica no 
concerto de seus ro-irmãos da união Rrasiloíra: 

'Não pôde e não deve. p w todos os fundamentos allegados. 
e outros que á sabedoria do ?enado suggerir o seu reco
nhecido zelo pela verdade do regimen <> excellenria de suas 
soluções, ser approvado. 

Esta a minha opinião P O meu voto. que espero sejam 
também o desta alta corporação, legislativa da Republica. 

Sala das sessões. 19 de juKhn de 1917. Alencar Gui
marães. 
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Documento* rtfaraatas á proposição da Gamara aos Deputados 
a . 34, ds 191? 

Palácio da Presidência do Estado do Paraná, Curytiba, 2 da 
março de 1917. 

Exmo. Sr. I o Secretario do Senado—Tenho a honra de passar ás 
mãos de V. Ex., para os fins convenientes, as inclusas cópias das actas 
das sessões extraordinárias do Congresso Legislativo deste Estado, do 
anno passado e ordinárias deste atino, acompanhadas de cinco 
exemplares do numero do Diário Oficial, que publica a lei nu
mero 1.653, de 23 de fevereiro próximo findo, approvando o 
accòrdo celebrado entre os Estados do Paraná e Santa Ca-
tharina, a 20 de outubro de 1916, no Palácio Presidencial do Cattete, 
nessa Capital, em presença do Exmo. Sr. Dr. Presidente da Re
publica . 

Aproveito o ensejo para apresentar a V . Ex. os protestos de 
rainha alta estima e distincta consideração. 

Saúde e fraternidade. — Affonso Alves de Camargo. 

Lei n. 1.653, de 23 de fevereiro de 1917. 
O Congresso Legislativo do Estado do Paraná decretou e eu san-

cciono a lei seguinte: 

Art. 1." Fica approvado em todos os seus termos o accôrdo cele
brado entre os Estados do Paraná e de Santa Catharina a 20 de ou
tubro de 1916, no palácio presidencial do Cattete, na cidade do Rio 
de Janeiro, em presença do Sr. Presidente da Republica, Dr. Wen-
eeslau Braz Pereira Gomes, e assignado pelos respectivos presidente 
e governador dos ditos Estados, Dr. Affonso Alves de Camargo e co
ronel Felippe Schmidt. 

Art. 2.° Em virtude do mesmo accôrdo os limites entre os dons 
Estados referidos no artigo anterior passam de agora em deante a ser 
cs seguintes: 

No littoral: entre o Oceano Atlântico e o Rio Negro, a linha divi
sória que tem sido reconhecida pelos dous Estados desde 1771. 

No interior : O Rio Negro, desde suas cabeceiras até a sua foz no 
Rio Iguassú e por este até a ponte da Estrada de Ferro S. Paulo-Bio 
Grande: pelos eixos desta ponte e da mesma Estrada do Ferro até a 
sua intercepção com o eixo da estrada de rodagem que actualmente 
liga a cidade de Porto União da Victoria á cidade de Palmas, pelo 
eixo da referida estrada de rodagem até seu encontro com o Rio Jan
gada; por este acima até suas cabeceiras e dahi em linha recta, na 
direcção do meridiano, até sua intercepção com a linha divisória das 
águas dos rios iguassú e Uruguay e por esta linha divisória das ditas 
águas, na direcção geral de oeste, ate encontrar a liiiba que liga as 
cabeceiras dos rios Santo Antônio e Pepiriguassú, na fronteira ar
gentina. 

Art. 3." Revogam-se as dísposiçOas em contrario. 
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ü.< secretários de listado iloá Negeios do Interior, Justiça e In-
strucção Publica e fie Fazenda, Agricultura e Obras Publicas a façam 
executar. 

Palácio da Presidência do Estado do Paraná, cm 23 do fevereiro 
de 1917, 29° da Republica.— Afionso Alves de Camargo.—Enéas .Mar • 
quês dos Santos.—Caetano Munhoz da Rocha. 

Publicada na Secretaria de listado dos Negócios do Interior, Jus
tiça e Instrucção Publica, em S de fevereiro do 1917. — Arthur 
Euclvdes do Moura, director geral. 

ÂCCÒKÜO ASSIGXADO ENT8E OS ESTADOS DO PARANÁ E SASTA C A T H A M N A , PARA 
A SOLUÇÃO D.V QUESTÃO DE LIMITES K \ QVÍ' SE REFERE A LEI \. l.tin.f, 
DF, 23 DE FEVEREIRO DE 1917. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 19l'">. 

Os Estados de Santa Ca tbarina e do Paraná, representados este 
pelo seu presidente, Dr. Affonso Alves de Camargo, e aquclle pelo seu 
governador, Coronel Felippe Schmidt, inspirados no amor á paz da 
"Republica e na harmonia, confiança e aniisade que os devem unir, 
como membros que sáo da mesma pátria, acudindo ao appello que 
lhes dirigiu o Sr. Presidente da Republica, Dr.Wenccsliu Braz Pereira 
Gomes, QO sentido de porem termo, por meio de um accôrdo, á ques-
( io de limites em que lia longos annos estão empenhados e ora pende 
de decisão do Supremo Tribunal Federal, o, tendo em consideração o 
disposto tua artigos * e 31, numero 10, da Constituição Federal,'con
venciona tn o seguinte: 

I 

Os limites entre os dous Estados passam de agora em deatite a 
-er os que vao em seguida indicados: 

No littoral: entre o Oceano Atlântico e o rio Negro, a linha divi
sória que tem sido reconhecida pelos dons Estados, desde 17 ri. 

No interior: o rio Negro desde suas cabeceiras até sua foz no rio 
Jguassü e por este até á ponte da listrada de Ferro S. Paulo Rio 
C-rande; pelos eixos desta ponte e da mesma estrada de ferro até 
sua intercepçíto com o eixo da estrada de rodagem que actualmenle 
liga a cidade de Porto da União da Victoria á cidade de Palmas; pelo 
eixo da referida estrada de rodagem até seu encontro com o rio Jan
gada; por esto acima até suas" cabeceiras c dahi em linha recta na 
direeção do meridiano até sua jntereepçao com a linha divisória das 
águas do rio Iguassú e Uruguay. e por esta linha divisória das ditas 
águas na direeção geral de Oeste, até encontrar a linha que liga as 
cabeceiras dos' rios Santo Antônio e p/>.piríguas;ú, na fronteira ar
gentina, 
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II 

!) Presidente do Paraná o o Governador tio Estado <h: Santa Ca-
ttaariua convocarão para. o m&z dc novembro próximo vindouro, as' 
respectivas Assembléas legislativas, as quacs se manifestarão sobre 
este accòrdo depois de resolverem a respeito da regularidade do pro
cesso nelle seguido. 

111 

Em fevereiro de 1917, a Assembléa do Paraná, em sua sessão 
ordinária, o a de Santa Catharina, de novo convocada extraordina
riamente, emittirào pela segunda vez o seu voto sobre o mesmo 
aeeôrdo. 

IV 

Àppruvado assim, em suas sessões annuaes suecessivas. pelas 
assembléas legislativas dos dous Estados, será o aeeôrdo iinmeuiata-
mente submettido ao conhecimento do Congresso Nacional e, trinta 
dias depois dc publicada a lei que o approvar, o Estado de Santa Ca
tharina, por efleito da mesma lei, entrará na posse e jurisdícção da 
zona que, dentro do território que ora lhe é reconhecido, se acha 
actualnicnte na posse e jurisdícção do Paraná. 

V 

Os dons Estados obrigam-se a não promover assim no curso deste 
accòrdo como mesmo depois de sua approvação pelo Congresso Na
cional e de ser o Estado de Santa Calharina empossado no território 
que ora lhe é reconhecido, o andamento da execução da senteeça já 
proferida na alludida questão de limitos edos embargos que lhe foram 
oppostos. Si a qualquer tempo alguma decisão judiciaria vier alterar 
a linha de limites agora ajustada, os dous listados declaram desistir 
de todo o beneficio qne clahi lhes possa advir e se compromettem a 
manter e repcitar integralmente a dita linha de limites. 

VI 

Publicada a lei de approvação do Congresso Nacional, proceder-
se-ha à demarcação dos limites convencionados, onde de aeeôrdo com 
os dons Estados ella se fizer necessária. A demarcação será iniciada 
dentro de novent.r diaas e levada a cffeito por delegados do Governo 
Federal, com assistência de um representante de- cada Estado. 

Vil 

Si até 13 do dtíwinbro deste anuo a Assemblea Legislativa 
de qualquer dos Estddos não approvar pela primeira vez o ac
còrdo, ficará este sem cffeito. O mesmo acontecerá si até 31 dc 
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março de 1917 não lôr elle approvado segunda ve-#?fk>las mesmas 
assemblôas, ou si alé o dia 3 de setembro do mesmo anuo de 1917 
não o approvar o Congresso Nacional. 

.MU 

A renda arrecadada pelas repartições iiscaes paranaense, acé o 
dia anterior ao inicio de jurisdicção do Estado de Sanla Catharina, 
pertencerá ao Estado do Paraná. 

IX 

Serão respeitados e mantidos pelo Estado de Santa Catharina, 
todos os direitos privados, creados até boje no território que passa á 
sua jurisdicção, por actos rogulares legislativos ou executivos do 
Estado do Paraná. 

X 

As causas pendentes, no momento em que se iniciar a juris
dicção do Estado de Santa Catharina no território que lhe é reco
nhecido e oriundas deste território, continuarão sujeitas aos tri-
bunaes competentes do Estado do Paraná, de conformidade com a 
sua legislação. 

Para firmeza de que, o governador do Estado do Santa Catuarina, 
coronel Felippe Schmidt, e o presidente do Estado do Paraná, 
Dr. Affonso Alves de Camargo, assignam o presente accôrdo em 
duplicata e na presença do Sr. Presidente da Republica, Dr. Wen-
ceslau Braz Pereira Gomes, o dos Srs. abaixo assignados, aos 20 
iie outubro de 1916, neste Palácio da Presidência da Republica, na 
cidade do Rio de Janeiro.— Felippe Schmidt.— Affonso Alves de 
Camargo.— Urbano Santos da Costa Araújo.— Antônio Azeredo. — 
Herminio Francisco do Espirito Santo.— João Vespucio de Abreu e 
Silva. — Francisco de Pauta Rodrigues Alves.- Nilo Peçanha.— 
J. L. Coelho e Sampos.-- .1. X. Guimarães Natal.— André Cavalcanti 
de Albuquerque,—Pelo presidente do Rio Grade do Sul, Victorino t 

Monteiro.— João Pandiâ Calogeras.— Alexandrino Faria de Alencar. 
— José Caetano de Faria.— Carlos Maximiliano.— Tavares de Lyra. 
— Lauro Müller.— L. M. de Souza Dantas.— José Bezerra.— Abdon 
Baptista.— Hercilio Pedro da Luz.— Generoso Marques dos Santos,— 
Eugênio Müller. — Gustavo Lebon Hegis.— Celso Bayma.—João Per-
netta.— Luiz Bartholotneu. Aristarcho Lopes, representante 
de_tPernambuco. — lArthur O. Gollares Moreira. Maranhão.— 
João de l.yra Tavares. Rio Grande do Norle. — Senador Cunha 
Pedrosa. representam* do Estado da Parahyha do Norte,— 
Dr. Jusüniano Serpa. representante do governador do Pará. 
— Dr. Arthur Lerao*. klem.— Antônio Din.3 Rollembevjr, re
presem anle do presidente de Sergipe.— Dr. (Alfredo Ellis.--
A. A. de Azevedo Sodré.— Dr. João Carlos 'Pereira Leite, 
representando o 'Estado de Matlo Grosso,— Por delegação rio 
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. Dr. João Thoinc de Habova e fjiha, presidente do Eslado 
do Ceará, Pedro Auguslo Borges.— Aurelino de Souza Leal. 
— Cândido Mariano.— Barão Humem de Mello.— Dr.. Theo-
philo Nolasco de Almeida.— Hermenegilclo de Moraes, repre
sentante do Estado de Goyaz.— Hermenegildo de Moraes.— 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.—- Elyseu Guilherme de 
Lima.— Marechal X. da Câmara.— Desembargador Caetano 
Miranda Montenegro, presidente da Corte de Appellação.— 
Dr. Brasilio Machado.— Viee-almirante Gustavo Antônio 
Garnier.— Ribeiro Junqueira.— Augusto l iamos.— Dr. An
dré Gustavo iPaulo de Frontin.— Dr. Velasco Vereza.— Dr. 
Archímedes de Oliveira.— <Dr. Ubaldino do Amaral.— - Dr. 
Sancho de Barros Pimentel.— Joaquim Luiz Osório.— Figuei
redo Yasconcellos.— Miguel Calmou Du iPin e Vlmeida. — 
Chrispirn 'Mira.— J. M. Cardoso de Oliveira.— D;1. Cândido 
-Mendes de Almeida.— Professor R. Líissance Cunha (da Es
cola de Odontologia).— Dr. Henrique Guimarães, idem, idem. 
— Júlio César Tavares.— Fausto Ferraz, Deputado. - Abe
lardo Luz .— Raymundo Pereira da s i l va . - - José Alves Fer
reira e Mello, Deputado.— Gomes Freire de Andrade. Depu
tado.— Frederico Sctiumann.— João Moreira Garcez, enge
nheiro director de obras e viacão do Paraná.— Thucydídes 
da Motta Negrão,— Paulo "Vasconcollos Várzea.— 1" tenente 
Oswaldo Costa, da directoria do Club Militar.— Francisco 
Bressane, Deputado.— Augusto Araújo Lima. — 2 o tenente 
Euclides do Valle, ajudante de ordens do Presidente do Pa
raná.— José CollaQO.— Capitão de mar e guerra Oliveira 
Sampaio.— Alipio Dorea (Liga dos Esperantistas).— Dr. Pe
dro Hercilio Luz ,— Instituto Histórico e Geographico Flumi
nense, o presidente Dr. Simoens da Silva.— Thiers Fleming.— 
Ephigenio de Salles. —Bacharel Alberto Porto 'Rodrigues da 
Silveira (da E'poca). — Corneiio Jardim, associação Commer-
cial. — tenente Sylvio Schleder.— 1° tenente Júlio Gaertner, 
directoria do Centdo Paranaense.— Ignaeio Veiga.— Nelson da 
Veiga.— Luiz Guimarães Filho.— Centro Industrial do Brasil, 
por Gabriel Osório de Almeida. — J. Costa Pinto. — Júlio B. Ot-
foni.— Dr. P. de Almeida Godinho. — Arthur Ferreira da Costa. 
—José de Azevedo Le i te .— José Agostinho dos Reis.— Ge
neral Ignaeio de Alencastro Guimarães.— Felippe Antônio 
Xavier de Barros.— Onesinfao Coelho.— Paulo Dale.— João 
Alves de Oliveira.— Dr. Carlos Pinto Seidl.— Coronel Olavo 
Manoel Corrêa.— Deputado Henrique Valga.— Godofredo de 
Oliveira.— Dr. Alfredo Rocha.— José Luiz L. de Bulhões 
Carvalho.-— Dr. José Joaquim da Gosta Pereira Braga.— 
Felix -Pacheco.— Sebastião Sampaio.— Thomaz Gomes Yie-
gas.— Edson Viegas.— Joaquim Dutra da Fonseca.— Horaeio 
Pinto Rebello.— Matheus Martins.— Sylvio Baptista Leite.— 
J . Baptista da Costa, pela Escola de Bellas Artes.— Antônio 
de Senna Madureira.— Príncipe de Beiford.— A. B. L. de 
Castello Branco.— Lindolpho Xavier.— J. Henrique Aderne. 

— Virgílio Várzea.— Francisco Eugênio Leal, pela Associação 
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Comuiereíal. — .T. CL Pereira Lima. ide/ij,-- ííuzvj)>í>!-io Ta-
borda. Me«i - Jofto 'Coelho Gomes Ribeiro. es-Cliefc de Po
liria da .antiga província do .Paraná.— Joaquim Anienro Gui
marães.— João :Maximiano de Figueiredo.— Oscar Um Cal
das.— Francisco Villanueva.— Ayrcs de Maya Monteiro.— 
J. A. Gomes de Faria, acadêmico de direito.— Flavio da 
silva .Pereira.— Demelrío de Toledo Lima.— Emi Tlugel 
Guimarães.— Eugênio L. Nciva.— C. de Castro Xascinunito. 
— Araújo L i m a . — Rodolpho Chammotland. — • Cineimiln 
Braga.— Cândido BapUsta Antunes Filho.- Francisco Al
meida Cunha.— Euzebio de Queiroz Couünho da Câmara.—-
Frederico de Figueiredo Neiva.— Yietor Hugo de Franca.— 
João José Alves.--- Leonardo Síreno de Oliveira.— Bencdid" 
Bretanha de Miranda.— Bartbolomeu Arapong.— Luiz Pas
tor Le Cocq d'Oliveira.— Arihur Braz Pereira Gomes.— Se
bastião M. Salomão, offioial cie gabinete do Presidente da. 
Republica.— Augusto Barbosa Oonçalves. auxiliar de gabinete 
do Presidente da 'Republica.— José Felix .Alves de Souza, pela 
8'pocd.— Francisco de Paula Al. Souto, Jumal do Commercio. 
— Oscar Sayão de Moraes, Jornal do Bmsil.— Affonso Cam
pos, Correia da Manhã.— Mario Soares de .Magalhães, pela 
Xoitc— Eduardo Américo de Farias, pelo Imparcial. — 
Risieri Boscardo.--- Mario 11<* A/.evndo Louliuho.— líeüo do 
Azevedo Coutinlio,— Hélio Lobo, serreiario da Presidência. 
— Henrique Braz Pereira Gomes.— Coronel Francisco Au
gusto de Mello Sampaio.— Fernando Lobo Leite Poreiin.-
José de Oliveira Freitas, pela A Rua.— Vicente Auiorim. do 
Diário Offieial. José Braz Pereira («ornes, — Senador João 
Luiz Alves.— Capitão Carlos Silveira Èiras, do • estado-maior 
do Presidente da Republica.— Raul cie Noronha Sá. offieial 
de gabinete do Presidente da Republica.— Dictfmo Agapito 
Fernandes da Veiga, procurador geral da Fazenda Publica.— 
Arnaldo Camargo. 

Confere.— Curityba. de fevereiro de LH7.— Pelo 
reeíor, Antônio Soporskí, arehívista. 

CíWGIttSSO LEGIS1ATIV0 Pü ESTADO IW PARASÁ 1 

i 
\cm da i » sessão preparatória da reunião extraordinária do Congresso 

Legislativo do Estado do Paraná, era 2t) de novembro d*ê í9iJo --" 
Presidência do Sr. Trajano dos Reis 

A' hora regimental é feita, a chamada e respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Francisco Guimarães, Ulysses Vieira, João Sampaio, Jayme. 
Ballílo, Nunes Sardenberg-, Nicolau Mader, Macedo Júnior, Rertholdo 
líauer, Alfredo Heisier e Oli\io Carnasciali, faltando com causa justi
ficada os Srs. Tcleraaco Borba., César Torras, Plinio Marques, Brazílio 
Ribas, Leopoldino de Abreu, Carlos Pioli, Romulo Pereira, Domingos 
Soares, Eurídes Cunha, Silveira Corrêa, Romualdo Bsraun», Rocha 
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Pombo, Antônio Lobo, Hildebrando de Araújo, Gleto da Silva e Ar-
lindo Ribeiro, O Sr. I o Secretario lè o seguinte expediente: Ofício 
Do Sr. Vice-Presideirte do Estado, communicando que convocou o 
Congresso Legislativo extraordinariamente.—Archive-se, Do Sr. Presi
dente da Gamara Municipal de Curityba, remettendo as actas authén-
ticas das eleições de Deputados procedida ultimamente. — A' Com
missão de Constituição e Justiça. Do Sr. Dr. Caetano Munhoz da 
Rocha, communicando que assumiu o cargo de Secretario de Fazenda, 
—Agradeça-se e archive-se. Continuando a primeira parte da ordem 
do dia, o Sr. João Sampaio pede a palavra e declara que, por nao 
estarem presentes os candidatos Srs. Drs. Arthur Martins Franco, 
José Pinto Rebello Júnior e Elyseu de Campos Mello, apresenta os 
seus diplomas de Deputado. O Sr. Ulysses Vieira pede que seja no
meado um membro para a Commissào de Constituição e Justiça, que 
se acha desfalcada pela ausência do Sr. Eurides Cunha. 0 Sr. Presi
dente nomeia o Sr. João Sampaio para membro dessa Commissão. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente convida os Srs. Depu
tados a comparecerem amanhã, á hora regimental, para a continua
ção doa trabalhos preparatórios e designa a seguinte ordem do dia 
para 21: Trabalhos da Commissão. Levanta-sc a sessão.—Dr. Trajano 
dos Reis, Presidente ; Francisco Guimarães, I o Secretario ; César 
Torres, 2o Secretario. Confere. Curitjba, 23 de fevereiro de 1917,— 
Pelo Director, Antônio Saporsky, arctiivista. 

Acta da 4* sessão preparatória da reunião extraordinária do Con
gresso Legislativo do Estado do Paraná, em 23 de novembro de 
1916—Presidência do Sr. Trajano dos Reis, secretariado pelos 
Srs. Francisco Guimarães e César Torres, 

A' hora regimental, feita a chamada, respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Telemaco Borba, Francisco Guimarães, César Torres, Uiys 
ses Vieira, Joio Sampaio, Brasílio Ribas, Leopoldino de Abreu, Carlos 
Ploli, Nunes Sardenberg, Romualdo Barauna, Nicolau Mader, Macedo 
Júnior, Bertholdo líauer, Alfredo Heisler, Olivo Carnasciali, Hilde
brando de Araújo a Cleto da Silva. Faltam com causa justificada os 
demais Srs, Deputados. Abre-se a sessão. Lida a acta da'sessão ante
rior, é sem debate approvada. O Sr. 1° secretario lê o seguinte expe
diente : Telegramma do Sr. Deputado Arlíndo Ribeiro, communicando 
que se acha prompto para tomar parte nos trabalhos legislativos.— 
Archive-se. Parecer da Commissão de Constituição e Justiça referente 
ao processo das eleições que se procederam no Estado para o preen
chimento da vaga de três deputados ao Coegresso Legislativo, opi-

, nando pela approvaçao das mesmas eleições e para que sejam reco-
\nhecidos deputados os Srs. Arthur Martins Franco, Elyseu de Campos 

'to e Jcsé Pinto Rebello Júnior, com voto em separado do Sr. Ulys-
Vieíra. Vae a imprimir, para ser apresentado á discussão na pro-
a sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente designa 
t ordem do dia de amanhã a seguinte : Ordem do dia 24 : Para
ti, l . Levanta-se a sessão.—Dr. Trajano Reis, Presidente.—Fran-
:s. — Voi. III 14 
i 
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cisco Guimarães, 1» secretario,—César Torres, 2° secretario.—Con-
fere. Curityba, 23 de fevereiro de 1917. — Pelo director, Antônio Sa-
porski, archivista. 

Acta da 4* sessão preparatória da Reunião Extraordinária do 
Congresso Legislativo do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 
19it>. -Presidência do Sr. Trajaoo dos Heis, secretariado pelos 
Srs. Francisco Guimarães c César Torres. A ' hora regimental feita a 
chamada, respondêramos Srs." T ra ja i » dos Reis, Telemaco Borba, 
Francisco Guimarães, César Torres, Ulysses Vieira, João Sam-
paio, Brasilio Ribas, Leopoldino de Abreu, Carlos Pioli, Jayme 
Balião, Nunes Sardenberg, Nicolau Muder, Macedo Júnior, Ber-
tholdo Hauer, Alfredo Heisler, Olivio Carnasciali, Antônio Lobo, Hil-
debrando de Arau joe Cleko da Silva. Faltaram com cansa justifi-
cada os demais Srs. Deputados. Abre-se a sessão. Lida a acta da 
sessão anterior, é approvada sem observações. 0 Sr. i °Secretario 
le o seguinte expediente: Offioios: Do commandante do Re-
gimento de Segurança agradecendo o convite que lhe en-
viou o Congresso para assistir á sua abertura solemne ; Do 
director da Secretaria de Interior, com idêntico agrade-
cimento. Passa-se á 2 a parte da Ordem no dia. Entra em discussão 
o Parecer n . 1, da Commissão da Constituição e Justiça, opinando 
pela approvaç&o das eleições de junho, com parecer separado do 
Sr. Ulysses Vieira. O Sr. Brasilio Ribas pede a palavra e combate o 
parecer em separado. O Sr. Ulysses V i e i ra justi f ica seu voto 
e pede approvação do sen parecei". O Sr . João Sampaio, na 
tpialidade de relator do parecer, defende as razões em que se 
fundou para pedir a -approvação das eleições em todo o Estado. 
O Sr . Ulysses V i e i r a replica e requer preferencia de votação 
para o seu_parecer em separado. Discutem esse requer imento 
os S r s . João Sampaio e Ulysses V i e i r a , B ' encerrada a dis-
cussão. 'Posto em votação o requer imento e re je i tado. Votado, 
o parer.er é approvado. O Sr. Presidente proclama eleitos 
Deputados ao Congresso Leg is la t i vo os Srs. Ar thur Martins 
Franco, Elyseu de Campos Mello e José P into Rebel lo Júnior. 
O Sr . João Sampaio eomniunica que se acha presente o ' S r . 
Rebello Júnior e pede •que seja nomeada uma commissão'para 
introduzi l -o no recinto af im de prestar o compromisso legal. 
O Sr , Presidente nomeia os Srs. João Sampaio, Jayme Ballão 
e Basi l io Ribas, para acompanharem o novo Deputado ao 
rec into . O S r . Rebello Júnior presta o compromisso legal. O 
Sr. Presidente convida os Srs . Deputados a se reunirem 
amanhã ao meio-d ia , para a sessão de abertura do Congresso, 
devendo ser na pr imeira íhora nomeadas as commissões de 
recepção e ás 13 horas recebido o Sr . .Presidente do Estado 
que fará a le itura de sua mensagem. Designa por isao a se-
guinte Ordem do Dia para 25 : »Ao meio dia nomeação das 
com missões de recepção. A ' s 16 horas recepção do Presidente 
do Estado e le itura da mensagem e em seguida eleição àe 2° 
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Acta da sessão solemiie de abertura da sessão extraordinár ia 
do Congresso Leg is lat ivo do Estado do Paraná, em 25 de 
novembro de 1 9 ) 6 . — Presidência do Sr. Tra jano dos 
Reis, secretariado pelos Srs. Francisco Guimarães e César 
T o r r e s . 

A ' hora regimental , feita a chamada, respondem os fors. 
Tra jano Reis, Te lemaco Borba, Francisco Guimarães, César 
Tor res , UlyssesVieira, João Sampaio, Brasi l io Ribas, L e o p o l -
dino de Abreu, Carlos Piol i , Jayme Ballão, Nunes Sardcnberg, 
Eur ides Cunha, Romualdo Baratina, Nicolau Mader, Macedo' 
Júnior, Ber tho ldo Hauer, A l f redo Heisier, O l i v b Carnasniali. 
Antônio Lobo, Hi ldebrando de Araújo, Ar l indo Ribe i ro e R e -
bello Júnior . 

Fa l tam com causa justi f icada os demais Srs. Deputados . 

Abre -se a sessão. 

L ida a acta anterior é approvada sem observações. 

O Sr. Presidente declara que não ha nenhum papel para 
exped iente . 

O Sr. Romualdo Baraúna communica que se acha p r e -
sente o Deputado reconhecido Sr . Elyseu de Campos M>:!i>"> e 
pede a nomeação de uma commissão para introduzi l -o no1 

recinto, af im de prestar o seu compromisso. 
O Sr . presidente nomeia os Srs. Romualdo Baraúna. João 

Sampaio e ülysses "Vieira, que acompanham o Sr. E Íyseu . 
Este presta o compromisso legal e passa a tomar parte nos 
trabalhos do Congresso. 

O Sr . Pres idente nomeia para a commissão epie tem de 
receber o Sr . Presidente do Estado os Srs. Jayme Bal lão, N i -
colau Mader, Erides Cunha, Antônio Lobo e Nunes Sardem-
berg ; para a commissão que tem de receber as autoridades os 
S rs . João Sampaio, A l f redo Heisler e Hi ldebrando de A raú j o ; 
para a commissão que t*3j de receber as senhoras e cava lhe i -
ros convidados, os Srs. Bertholdo tfiauer, Macedo Júnior, O l w i o 
Carnasciali, ülysses Vie ira, Brasi l io Ribas e Leopo ld ino de 
A b r e u . 

O Sr. Presidente suspende a sessão até a hora de t e rm i -
nada para receber o <?r. Presidente do Estado. 

Reaberta a sessão á hora 13 é recebido pela commissão 
o S r . D r . Af fonso Alves Camargo, presidente do Estado, e 
que toma assento junto á mesa ao lado do S r . .Presidente do 
Congresso. 

V ice -Pres idente do iCongrsso e das Commissões. Levanta -se a 
sessão. Dr. Trajano dos Reis, P r e s i d en t e .— Francisco Gui-
marães, í° Secretar io . — • César Torres, 2" S e c r e t a r i o . — Con-
f e r e . Curityba, 23 de fevere i ro de 1917. 'Pelo director An-
tônio Saponki, archtvista. 
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O Sr. Rresidente -declara aberta a sessão extraordinária do 
Congresso Leg isa l t i vo do Estado, O Sr . Presidente do Estado 
procede então á leitura da sua mensagem. Terminada a leitura 
o Sr . Presidente declara flue o Congresso tomará na devida 
consideração a mensagem presidencial, que manda á Commis -
são Especia l que será e le i ta. 

O S r : Presidente do Estado ret i ra-se com as mesmas f o r -
mal idades. 

Nada mais l iaveiido para ordem do dia, o Br. Presidente 
designa para a sessão seguinte 

Ordem do dia para 27: 

Ele ição da Commissão Especia l , Remessa da mensagem d 
Commissão. A p r o v a ç ã o da licença concedida ao Presidente do 
Estado. 

Levantase a sessão. , -

D r . Trajauo dos Reis, Pres idente . — Francisco Guima-
rães, í° Secretar io . José Nunes Sardenberg. 

Confere. Cnrifcyba. 23 de f evere i ro de 1017.— Pe lo d i -
rector Antônio Saporsl.i, archiv ista. 

Ordem do dia para -í de dezembro : 

I a discussão do projecto ri. 2. 

Levanta-se a sessão .— D r . Trajano dos Reis. •Presidente. 
— Francisco Guimarães, Io Secretario.-— César Torfcf. 2 o Se -
cre tar io . 

Confere . Curityba. 23 de f evere i ro de 1917. - Pe lo d i -
rector. Antônio Saporsl;i, archiv ista. 

Acta da l * Sessão Extraordinária do Congresso Legislativo do Estado 
do Paraná, em 27 de novembro de 1916. Presidência do Sr. Tra-
jano dos Reis, secretariado petos Srs. Francisco Guimarães e 
Nunes Sardenberjr. 

A ' hora regimental feita a chamada responderam os Srs. Tra-
jano dos Reis, Teleniaco Borba, Francisco Guimarães, IJlysses Vieira, 
João Sampaio, Brasilio Ribas, Leopoldino de Abreu, Carlos Pioli. Jayrae 
Ballão, Roíimlo Pereira, Domingos Soares, Nunes Sardenberg Eurides 
Cunha, Silveira Correia, Itomualdo Baratina, Nicolau Mader, Rocha 
Pombo, .Macedo Júnior, Berf.holdo Hauer, Alfredo Heisler, Olivo Car-
nasciali, Antônio Lobo, llildebrando Araújo, Cieto da Silva, Arlindo 
Ribeiro e Campos Mello. Faltam com causa justificada os Srs. César 
Torres, Plinio Marques e Rebelio Júnior. Abre-se a sessão. £' lida a 
acta cia sessão anterior e approvada sem nenhuma observação. O Sr . 
Secretario 16 o seguinte expediente : Oificios dos Srs. Presidente do 
Banco de Coritiba, dos Diroctores das Secretarias de Fazenda e de 
Obras e Viação, dos Cônsules da Allemanba e dos Paizcs Baixos, do 
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Sr. Dr. Carvalho Chaves, agradecendo os convites para assistirem á 
abertura dos trabalhos do Congresso, Officiü da Commissão de Obras 
da Matriz de São José dos Pínbaes, comidando os Srs. Deputados 
para as festas que alli se realisaríam no dia 26. Continuando a I a 

parte da Ordem do Dia, o Sr. Cleto da Silva pede a palavra e 
justifica longamente um requerimento, que apresenta, para que 
sejam pedidas informações ao Governo sobre a remessa de forças fe-
deraes para o Contestado. 

Apoiado o requerimento é posto em discussão e pedindo a palavra o 
Sr. Romualdo Baratina, é a discussão adiada para a sessão seguinte. 
Ainda é lido o aeto n. 51 do 1" Vice-Presidente do Coogress^ 
Legislativo, Sr. Telemaco Borba, concedendo licença ao Sr. Dr. Aflòn-
so Alves de Camargo, Presidente do Estado, para ausentar-se e ir á 
Capital da Republica. Posto em votação é o acto approvado. Passa-se 
a 2» parto, da Ordem do Dia. P iwede-sc a eleição da Commissão 
especial por escrutínio secreto, dando o .seguinte resultado: Romualdo 
Baratina, -1 votos : João Sampaio, 20 votos; Nicolau Mader, 20votos; 
Alfredo Heisler, 18 votos ; Leopoldino de Abreu, 17 votos ; Enrides 
Cunha e Ulysses Vieira, um voto cada um. O Sr. Presidente declara 
que estão eleitos os cinco mais votados, a quem vae ser enviada a 
Mensagem do Sr. Presidente do Estado. Nada mais constando na 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente designa para amanhã a seguirVe 
Ordem do Dia para 28 : Discussão do requerimento pedindo infor-
mação ao Governo. Trabalho da Commissão. Levanta-se a sessão.— 
Dr. Trajano dos Heis, Presidente.—Francisco Guimarães, I o Secre-
tario.—César Torres, 2 o Secretario. Confere. Ctiritvba, 23 de feve-
reiro de 1917.—Pelo director, Antônio Saporski,, arelmista. 

Acía da 2* sessão ordinária da Sessão Extraordinária do Congresso 
Legislativo do Estado do Paraná, em 28 de novembro do 1016. 
Presidência do Sr. Trajano dos Heis, secretariado pelos Srs. 
Francisco Guimarães e César Torres. 

A ' hora regimental feita a chamada respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Telemaco Borba, Francisco Guimarães, Ccsar Torres, Plinio 
Marques, Ulysses Vieira, João Sampaio, Brazilio Ribas, Leopoldino de 
Abreu, Carlos Pioli, Jayme Ballão, Romulo Pereira, Domingos Soares, 
Nunes Sardenberg, Eurirles Cunha, Silveira Correia. Romualdo Ba-
ratina, Rocha Pombo, Macedo Júnior, Bertholdo Haner, Alfredo 
Heisler, Antônio Lobo, Hildebrando de Araújo, Cleto da Silva, Arlindo 
Ribeiro e Rebello Júnior. Faltam com causa justificada os Srs. Nicolau 
Madev, Olivio Carnasciali e Campos .Mello. 

Abre-se a sessão. 
K' lida e approvada sem observações a acta da sessão anterior. 
0 I o secretario lè o seguinte expediente 

Expediente : 

Tclegrantmas: Dos presidentes dos Estados do .Minas Geraes, Rio 
Grande do Sul e de Santa Catharina, agradecendo a commuuicação 
da ínstallação solemne do Congresso. Arehíve-se. 



314 A N N A E S DO SENADO 

Do Presidente do Estado, de S. Paulo, Dr, Altino Arantes; do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Herminío do Espírito 
Santo; do Sr. ministro da Marinha, almirante Alexandrino de Alen-
car , com idênticos agradecimentos. Arohive-se. 

Offlcio: Da presidência do Grêmio Estrella d'Alva, agradecendo o 
convite para assistir á sess&o do abertura do Congresso. Archive-se, 

Telegramma: Da Mesa do Congresso Legislativo do Estado de 
Santa Catar ina , commuanicndo a sua installação cm sessão extraor-
dinária. Agradeça-se. 

Officio: Do Sr. Dr. Arthui' Martins Franco renunciando o man-
dato de deputado ao Congresso do Estado. Sciento. 
# E' lido o projecto n. 1, assignado pela Mesa e pela Commissão de 
Fazenda, abrindo credito extraordinário para oceorrer ás despezas 
com a actual sessão do Congresso. Estando apoiado vae a imprimir. 

Entra cm discussão o requerimento do Sr. Cleto da Silva, pedindo 
nformações ao Governo. O Sr. Romualdo Baraúna discute o reque-
rimento opinando pela sua approvação. Encerrada a discussão o r e -
querimento é votado e approvado. 

Nada mais constando para a ordem do dia, o S r . Presidente desi-
gna para a sessão de amanhã a seguinte 

Ordem do dia para 29; 

Trabalhos da Commissão 
Levanta-se a sessão. 

Dr. Trajano dos Reis, Presidente.—FranciscoGuimarães. I o Se-
creterio.—César Torres, 2o Secretario. 

Confere: Cmityba, 23 de fevereiro de 1917.—Pelo diretor, An-
tônio Saporky, archivista. 

Acta da 3a sessão ordinária da sessão extraordinária do Congresso í.c 
gislativo do Estado do Paraná, em 39 de novembro de 1916. 
Presidência do Sr. Trajano dos tieis, secretariado pelo árs. Fran-
cisco Guimarães e César Torres. 

A ' hora regimental feita a chamada respondem os Srs, Trajano 
dos Reis, Francisco Guimarães, Telemaco Borba, César Torres, Plinio 
Marques, ülysses Vieira, João Sampaio, Leopoldino de Abreu, Carlos 
Piol, JaymeBrandão, Romulo Pereira, Domingos Soares, Nunes Sar-
denberg, Eurides Cunha, Silveira Corrêa, Romualdo Baraúna, .Vico-
lau Mader, Rocha Pombo, M'.cedo Júnior, Bertfioldo Haucr, Alfredo 
Heiser, Olivio Carciaciali, Antônio Lobo, Hildebrando de Araújo, Cleto 
da Silva, Adindo Ribeiro e Rebello Júnior. 

Faltam com causa justificada os Srs. Brasilio Ribas e Campos 
Mello. 

Abre-se a sessão. 

E* lida e approvada som observações a acta anterior. 
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Acta da 4a sessão ordinária da sessão extraordinária do Congresso 
Legislativo do Estado do Paraná, em 30 de novembro de 1910 

Presidência do Sr. Trajano dos Reis, secretariado pelos Srs. Francisco 
Guimarães e César Torres 

A ' hora regimental feita a chamada respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Telemaco Borba, Francisco Guimarães, César Torres, Plí-
nio Marques, Ulysses Vieira, João Sampaio, Carlos Pioli, Jayme Ballíio, 
Romnlo Pereira, Domingos Soares, Nunes Sardenberg, Silveira Cor-
rêa, flomualdo Baraúna, Nicolan Mader, Bertholdo Hauer, Alfredo 
Oeisler, Antônio Lobo, Cleto da Silva, Arlindo Ribeiro e Rebello Jú-
nior. 

Faltam com causa justificada os Srs. Brasilio Ribas, Leopoldíno 
de Abreu, Euriies Cunha, Rocha Pombo, Macedo Júnior, Olivio Car-
nascial, llildcbrando de Aranjo e Campos Mello. 

E' lida e approvada sem nenhuma observação a acta da sessão 
anterior. 

0 Sr. i ° Secretario lê o seguinte -
Expediente: 

Telegramma do governador do Estado de Pernambuco, agrade-
cendo a cornmunicação da abertura do Congresso.—Archive-se. 

0 Sr. I o Secretario dá conta do seguinte 

Expediente: 

Offlcio do Consulado Austríaco, convidando o Sr. Presidente do 
Congresso para assistir as exéquias soleranes que serão celebradas no 
dia 30, pelo fallecimento do Imperador Francisco José.—Sciente. 

Telegrammas dos presidentes dos Estados do Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Alagoas e Espirito Santo, agradecendo a communi-
caçâo da insta ilação do Congresso; dos Srs. ministro da Guerra e da 
Fazenda com iguáes agradecimentos. 

Continuando a hora do expediente pede a palavra o Sr. Leopol-
dino de Abreu e declara que por motivo de ordem especial não lhe é 
possível acceitar o logar de membro especial da Commissão Especial 
que tem de dar parecer sobre a mensagem do Sr. Presidente do Es-
tado, e nesse caso resigna esse logar. Posta em votação, a Casa ac-
ceita a resignação. O Sr. Presidente nomeia para substituil-o o Sr. 
Eurides Cunha. 

Nenhuma matéria constando, para ser discutida, o Sr. Presi-
dente designa para a sessão seguinte a presente. 

Ordem do dia para 30 de novembro : 1* discussão do projeeto 
I I . 1. 

Levanta-se a sessão. 
Dr. Trajano dos Reis, Presidente.—Francisco Guimarães, I o Se-

cretario.—César Torres, 2 o Secretario. 
Confere.—Cnrityba, 23 de fevereiro de 1917.^Pelo director, An-

tônio Saporki, archivista. 
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Officio do Sr. secretario do Interior, remettenrio as informações 
solicitadas ao Governo pelo Deputado Cleto da Silva. 

Passa-se á Ordem do Diâ. 
Entra em discussão e votação e é ' sem debate approvado o pro-

jecto n. 1. 

Nada mais havendo a discutir, o Sr. Presidente designa para 
amanhã a seguinte 

Ordem do dia para 1 de dezembro: 

2 a discussão do projecto n. 1. 
Continuação do Trabalho da Commissão. 
Levanta-sc a sessão. 

Dr. Trajano cios lieis. Presidente.— Francisco Guimarães, 1' Se-
cretario.— César Torres, i" Secretario. 

Confere. Curityba, 23 de fevereiro de 1917.—Pelo direetor, An-
tônio Saporski, archi vista. 

Acta da 5" sessão ordinária da sessão extraordinária do Congresso 
Legislativo do Estado do Parauá, em I do dezembro de 0116 

Presidência do Sr. Trajano dos Heis, socretrriado pelos Srs. Fran-
cisco Guimarães c César Torres. 

A ' hora regimental, feita a chamada respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Telemaco Borba-, Francisco Guimarães. César Torres, Plinio 
Marques, João Sampaio, Carlos Pioli, Jayino Ballão, Romulo Pereira, 
Domingos Soares, Nunes Sardenberg, Eurides Cunha, Romualdo lia-
raúna, Nicoláo iMader, Rocha Pombo, Macedo Júnior, Beltholdo Hauer, 
Alfredo Heisler, Antônio Lobo, Uildebrando de Araújo, Cleto da Silva, 
Retalio Júnior e Campos Mello. Faltam com causa-justificada os Srs. 
Ulysses Vieira, Brasilio Ribas, Leopoldino de Abreu, Silveira Correia, 
Olivo Carnasciali e Arlindo Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão anterior, sem nenhuma 

observação. 
O Sr. 1° secretario 16 o seguinte 

Expediente: 

Officio da Direciona do Club Regional do Milho, convidando os 
Srs. congressistas para assistirem a sessão que se realizará em sua 
sedo.— Sciente. 

Telegramma do presidente do Estado da Bahia agradecendo a 
comtnunicação da abertura do Congresso Legislativo.-- Arehive-se. 

Parecer da Commissão Especial opinando pela approvação do 
convênio firmado pelos Srs. Drs. Affonso Alvos do Camargo c Felippe 
Schmidt, para dirimir a questão de limites entre o Paraná e Santa 
Carharina, e offerecendo projecto nesse sentido.— Vac a imprimir 
para fazer parte da ordem dos trabalhos. 



SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1917 217 

Informações do Governo sobre o requerimento do deputado Gleto 
da Silva. 

Pede a palavra o Sr. Clcto da Silva e discute o assnmpto da 
informação. 

Passa-se á ordem do dia. Entra em 2a discussão o projecto n. 1, 
sendo votado e approvado sem debates. O Sr. Jayme Ballão pede 
dispensa de interstício' para esse projecto entrar em 3" discussão. 
0 pedido é approvado. 

Nada mais constando o Sr. presidente designa a seguinte. 
Ordem do dia para 2 de dezembro: 
3 a discussão do projecto n. 1. 
Levanta-se a sessão. 

Dr. Trajano dos Reis, presidente. — Francisco Guimarães, I o se-
cretario. César Torres, 2 o secretario. 

Confere, Curityba, 23 de fevereiro de 1917.—Polo director, 
Antônio Saporski, archivista. 

Acta da 6a sessão ordinária da sessão extraordinária do congresso le-
gislativo do Estado do Paraná, cm 2 de dezembro de 1916—Presi-
dência do Sr. Trajano dos Reis, secretariado pelos Srs. Francisco 
Guimarães e César Torres. 

A' hora regimental feita a chamada respondem os Srs. Trajano 
dos Reis, Telemaeo Borba, Francisco Guimarães, César Torres, Plinio 
Marques, lilysses Vieira, João Sampaio. Carlos Pioli, Jayme Ballão, 
Romido Pereira, Domingos Soares, Nunes Sardenberg, Silveira Cor-
rêa, Hoiuualdo Baratina, Bocha Pombo, Macedo Júnior, Berf.holdo 
Hauer, Alfredo Heisler, Antônio Lobo, Hildebrando de Araújo, Cie to 
da Silva, Arlindo Ribeiro, Rebello Júnior e Campos Mello. 

Faltam á chamada com causa justificada os Srs. Brasilio Ribas, 
Leopoldino de Abreu, Eurides Cunha, Nicolau Mader e Olivio Carnas-
ciali. 

Lida a acta da sessão anterior é approvada sem nenhuma obser-
vação. 

0 Sr. 1" secretario communica que não ha nenhum papel de 
expediente. 

Passa-se á ordem do dia. 
Entra era 3'' discussão o projecto n. 1 abrindo o credito de 2S:00US 

para oceorrer ás despozas com a actual reunião extraordinária do 
Congresso. 

O Sr. Clcto da Silva declara que vota contra esse projecto. En-
cerrada a discussão e votado é o projecto approvado. O Sr. Telemaeo 
Borba requer dispensa de ro.dacçfio especial para que o projecto seja 
acceito conforme a sua redacção actual. O requerimento é appro-
vado. 0 projecto é approvado e vae a saneção. IVada mais havendo a 
tratar o Sr. presidente designa para a próxima sessão a seguinte 

Ordem do dia pata i de dezembro : 

1* discussão ilo projecío n, 2. 
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Levanta -se a sessão ,— Dr . T r a j a n o dos Reis, presidente. 
— Francisco Guimarães, i" s e c r e t a r i o . — César Torres, 2° se-
cretar io . 

Confere, Curityba, 28 de f evere i ro de 1917.— Pe lo d i -
rector. Antônio Saporski. archiv is ta . 

Acta da 7* sessão ordinária da Sessão Extraordinár ia do Con-
gresso Leg is la t i vo do Estado do Paraná, em 4 de dezembro 
de 19115. "Presidência do Sr . Tra jano dos Reis secreta-
riado pelos Srs. Francisco Guimarães e César T o r r e s . 

A ' hora regimental , feita a chamada, respondem os Srs. 
Tra jano dos Reis, Te lemaco Borba, João Sampaio. Francisco 
Guimarães, César Torres , P l in io Marques, Ulysses Vie ira. B ra -
sil io Ribas, Leopokl ino de (Abreu. Carlos P io l i , Jayme Ballão, 
Romulo 'Pereira, Donimgos Soares, Ntmes Sardenberg, Eur ides 
Cunha, Síveira Correia, Romuaklo Baraúna, Nicolau IMader, 
Rodha Pombo, Macedo Júnior, Bertholdo Hauer, A l f redo 
Heisler, O l i v io Carnasciali, Antônio Lobo. Hildebrando de 
Araújo , Cleto da Si lva, Ar l indo Ribe i ro . Rebello Júnior e 
Campos de Mel lo . E ' lida a acta da sessão anterior e approvada 
sem nenhuma observação. O Sr . 1° Secretario commuii ica que 
não ha nenhum papel de exped iente . .Passa-se á ordem do 
dia. Entra em I" discussão o projecto n. 2 approvando o con-
vênio de l imites entre o Estado do 'Paraná e o de Santa fia-
tharina. E' concedida a palavra ao Sr. Ulysses Vie ira , que 
discule longamente o parecer da Commissão Especial, im-
pugnando os fundamentos da constitucíonalídade da reunião do 
Congresso e das bases desse convên io . 'Pede a palavra o S r . 
Burides Cunha e rebate as considerações do orador an t e c e - , 
dente. O Sr. Cleto da Silva obtém a palavra e. fundamenta 
longamente seu voto contra o p ro j e c t o ; O Sr. Pl inio Marques 
pede a palavra e faz considerações sobre o discurso do Sr. 
Ulysses V ie i ra e aponta as razões em que se funda para con-
siderar perfe i tamente constitucional o pro jecto . O Sr . Ulysses 
V i e i ra obtém a palavra e discute novamente a matéria consti-
tucional para rebater a argumentação do orador antecedente. 
O Sr. Romnaldo Baraúna discute a consti lucionalidade do p ro -
jecto e pede que o mesmo seja anorovado . O Sr . Ulysses 
V ie i ra pede a palavra para uma esoi ieaçno pessoal e esclarece 
alguns dos conceitos que emitt iu sobre o a«si>rnpto em debate. 
E ' encerrada a discussão. <0 * r . R o m v s W o B m ú n a requer 
que a votação seja nominal, sendo seu reoner iwonfo acceito 
pela Casa. O Sr. Presidente deelsre que rieve ser votada em 
pr ime i ro loger uma pre l iminar que vae propor . Submette á 
approvação do Congresso a pre l iminar — se f o Congresso 
Leg is la t i vo do Estado do Paraná competente, em face da 
Constituição do Estado, para em reunião extraordinária tomar 
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conhecimento do aceôrdo fe i to pelo S r , Presidente do Estado 
e votar o projecto de lei apresentado pela Commissão Especia l 
sobre a determinação de nossos l imites com Santa Catharina. 
E ' feita a chamada para votação e respondem sim 26 Srs . 
Deputados, e respondem não dous Srs. Deputados, que são os 
Srs . ülysses V ie i ra e Cleto da Silva, não tendo votado o Sr . 
Pres idente . O Sr . Presidente submette á votação o pro jecto 
n . 2-. E ' feita a chamada e respondem sim, isto é, approvando 
o projecto 26 Srs. Deputados, e respondem não, isto é, r e j e i -
tando o projecto dous Srs. Deputados, <jue são os Srs . ü lysses 
V ie i ra e Oleto da (Silva, não votando o Sr . Pres idente . Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Pres idente designa para amanhã 
a seguinte ordem do dia para o dia 5 de dezembro : 2" d is -
cussão do projecto n. 2. Levanta-se a sessão .— D r . Trajapo 
dos Reis, P r e s i d e n t e . — Francisco Guimarães, 1° S e c r e t a r i o . — 
César Torres, Z" S e c r e t a r i o ,— Confe re . Curityba, 23 de f e -
vere i ro de 1 9 1 7 . — Pelo director, Antônio Saporski, archiv is ta . 

Acta da 8* sessão ordinária da sessão extraordinária do Con-
gresso Leg is la t i vo do Estado do Paraná, em 5 de dezembro 
de 1916 Pres idência do Sr . Trajano Reis, secretariado 
pelos S rs . Francisco Guimarães e César T o r r e s . 

A ' hora regimental , feita a chamada, respondem os S rs . 
Tra jano dos Reis. Te lemaco Borba. Francisco Guimarães. César 
Torres , Plhi io Marques. Ülysses Vie ira , João 6aoipaiu, Bras i l io 
Ribas, Leopo ld ino de Abreu, Carlos P io l i , Jayme Bal lão. R o -
mulo Pere ira , Romualdo Baraúna, Nicolau Mader. Rocha 
Pombo . Macedo Júnior, Bertholdo Jlauer, A l f redo Heisler, 
Ol iv io Carnasciali, Antônio Lobo, Hildebrando de Araú jo , Cieto 
ria Silva, Ar l indo Ribeiro , flebello Júnior e 'Campos Mel lo . 

E> lida e aoprovada a acta da sessão anterior sem n e -
nhuma observação. O Sr . 1° Secretario communica que não 
ha nenhum papel de expediente. 

E' dada a palavra ao Sr. Joaquim Sampaio que funda 
longamente o seu apoio ao projecto que approva o aceôrdo de 
l imites ei>tre o Paraná e Santa Catharina. O Sr. Ülysses 
V ie i ra pede a palavra e trata de incidentes pol í t icos h is to -
riando sua al t i tude em face de vários acontecimentos que se 
teem desenrolado no pa iz . Passa-se á ordem do dia. 

Entra em 2" discussão o projecto n. 2. Posto em discussão 
o ar t . 1* do aro.jecto, o Sr . Jsyme Bal lão p-^rie a palavra e 
discute longamente o pssumnfo, para just i f icar os mot ivos por 
que vota pela approvação do pro jecto . Obtém a palavra o S r . 
César Torres e faz uma justi f icação de voto em favor do p r o -
j ec to . Igualmente discute o projecto o Sr . Tjlysses Vie i ra , que 
se manifesta contra a approvação do mesmo, e o Sr . A l f r e d o 
Heisler, que se manifesta favorável ao mesmo pro j ec to . O 
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Sr . Cl et o da Si lva obtém a palavra e just i f ica o apresenta um 
substitutivo ao artigo, desmembrando o terr i tór io contestado 
por Santa Gatliarina, para formar um Estado autônomo. O 
Sr. Presidente esclarece preceitos do Reg imento . Discutem o 
caso regimental os Srs. Cleto da Silva e Ulysses V i e i r a . ÍPosto 
em votação de apoiamento o substitutivo para saber si é 
objecto de deliberação, é negado o apoiamento. Os S r s . Jayme 
Ballão, Rocha Pombo e Ulysses V ie i ra fazem respect ivamente 
declaração de que _votaram pelo apoiamento do subst i tut ivo. 
E ' posto em votação o art . I o , e approvado. Entra em d is-
cussão e em seguida em votação o art. 2", sendo approvado 
sem debates. Igualmente entra em discussão o art . 3 o , o <-
approvado sem debates. Os Srs. Ulysses Vie i ra e Cleto da Si lva 
declaram que votaram contra todos os artigos do pro jec to . O 
projecto é adoplado para passar á 3° discussão. Nada mais 
havendo a tratar e sendo necessário decorrer o interstício r e -
gimental para o projecto voltar á discussão, o Sr. Presidente 
designa a seguinte ordem do dia para 27 de dezembro : 3° d is -
cussão do projecto n. 2 . Levanta-se a sessão .— fi>r. Trajano 
dos Reis, P r e s i d e n t e . — 'Francisco Guimarães. I" Secre tar io . 
— César Torres, 2 o Secre tar io . Confere . Curityba. 23 de f e -
vere i ro de 1917 .— (Pelo director. Antônio Saporski. archi -
vista. 

Acta da 9" sessão ordinária da sessão extraordinária do Con-
gresso Leg is la t i vo do Estado do Paraná, cm 6 de dezem-
bro de 1916 — Presidência do Sr. Trajano dos Reis, se-
cretariado pelos Srs. Francisco Guimarães e César To r r e s . 

IA' hora regimental, feita a chamada, respondem os « r s . 
Tra jano dos Reis. Francisco Guimarães, César Torres , João 
Sampaio, Bras i l io Ribas, Leopoldino de Abreu. Romulo P e -
reira, Domingos Soares, Nunes Sardenberg. Eur ides Cunha. 
Romualdo Baraúna. Bertholdo 'Hauer, Al fredo .Heisler, Ciclo 
da Silva, Ar l indo Ribeiro c Campos Mel lo . 'Faltam com causa 
justi f icada os Srs. Te lemaeo Borba. P l in io Marques, Ulysses 
Vie ira , Carlos iPioli, Jayme Bal lão. Si lveira Correia, Nicolau 
Mader. 'Rocha Pombo. Macedo Júnior, Ol iv io Carnasciali, A n -
tônio Lobo, Hildebrando de Araújo e Rebello Júnior. E' lida 
a acta da sessão anterior e, sem debate, approvada. ,0 Sr. I o 

Secretario communica que não lha nenhum papel de expe -
diente. Nada constando para a ordem db dia de hoje. o S r . 
Presidente designa para a próxima sessão a seguinte ordem 
do dia para 7 de dezembro : 3" discussão do projecto n. 2. ap -
provando o accòrdo de l imi tes . Levanta-se a s e ssão .— D r . 
Trajano dos Reis, P r e s i d e n t e . — Francisco Guimarães, 1" S e -
c r e t a r i o . — César Torres, 2° S e c r e t a r i o . — Confere. Curityba, 
23 de f evere i ro de 1917.— Pelo director. Antônio Saporski, a r -
chivista. 
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Ac la tia 10a sessão ordinária e de encerramento da sessão 
extraordinár ia do Congresso l e g i s l a t i v o tio Estado dos 
Paraná, em 7 de dezembro de, 1916 — Presidência do 
Sr. Tra jano dos Reis, secretariado pelos Srs. Francisco 
Guimarães o César To r r e s , 

A : liara regimental, feita a chamada, respondem os 
Srs. Trajano dos Reis, Te lemaco Borba, Francisco Gu ima-
rães, César To r r e s . P l in io Marques, Ulysses Vie i ra , João 
Sampaio. Bras i l io Ribas. Leopold ino de Abreu, Carlos P i o l i , 
Ja>mc Ballãu, Romulo Pereira. Domingos Soares, Nunes 
Sardenberg, Fundes Cunha" S i l ve i ra Corrêa, Romualdo 
Barauna. Niroláei Ma der, Roclia Pombo ; Macedo Júnior , 
Berlholdiv l lnuer. A l f redo Heislen, Ol ivo Carnascinli. A n -
tônio Lobo , Hi ldebnmdo de A raú jo , Cleto da Silva, Ar l indo 
Ríbe i 'o , Rebello Júnior e Campos Mel lo . E' lida e appro-
vada. sem observações, a acla da sessão anter ior . O Sr . 
1' Secretario dá conta do seguinte expediente : Of f ic io do 
secretario do Inter ior , communicando que foi sanecionado 
pelo Presidente do Estado o decreto legislativo de 2 deste 
mez. Conlmuando a pr imeira parte da ordem do dia, o Sr . 
P u n i " Marques pede a palavra para deixar lavrado o seu 
prol esto remira as aconsaeões levnntaclas contra a alt i tude 
dos Deputados que deram seu apoio ao accôrdo aqui appro-
\ ado c ao mesmo tempo para traçar uma defesa dos actos do 
Sr. Wenros lau Hrnz. benemérito Presidente da Republ ica . 
Pedi- a palavra o Sr. Ulysses V i e i r a e faz diversas decla-
rações a respeito do discurso do Sr . P l in io Marques. Ob -
tendo a palavra o Sr. Romualdo Barauna faz considerações 
sobre conceitos expondidos nu Congresso quanto aos sent i -
mentos das populações do Contestado e sobre a al t i tude do 
Congresso. O Sr . Ulysses V ie i ra pode a palavra e faz r e -
ferencias a conceitos que emitt iu e que foram commentados 
peio orador anter ior . O Sr . Domingos Soares pro fere sobre 
a solução da questão de l imites um discurso, fundamentando 
seu votei c sua alt i tude. O Sr. Nicoláo Mader obtém a p a -
lavra para fazer unia declaração de que a bancada r e p r e -
sentante do Commerc io approva o accôrdo. Passa-se á s e -
gunda ordem do dia. Entra cm terceira discussão o projecto 
n. 2, sobre o accôrdo de l imites. Pede a palavra o Sr. H i l -
debrando de- Araújo para just i f icar o voto que dá em 
favor do projecto que approva o convênio de 20 de outubro. 
O Sr. Cleto da Si lva faz declaração de voto contra o p r o -
jecto . O Sr. Romualdo Barauna pede que seja feita n o -
minalmente a votação do projecto em 3° discussão. Fe i ta a 
chamada e votação, respondem « s im» , approvando o p r o -
jecto os Sr,s. Te lemaco Borba. F. Guimarães, César T o r r e s ; 
Pl inio Marques, j . Sampaio, Brazi l io Ribas, L . ele A b r e u , 
Carlos Piol i , Jayme Ballão, Romulo Pere ira, Domingos Soa-
res, Nunes Sardenberg, Eurides Cunha, S i lve ira Corre ia , R o -



222 A N N A E S DO S E N A D O 

mualdo Baraúna. Nicoláo Mader. Rocha Pombo, Macedo Jú-
nior, Ber ího ldo Hauer, A l f r edo Heisler, OUvio Carnascial i , 
Antônio Lobo , Hüdobraiido de Araújo , A r l i n d 0 R ibe i ro , Re -
bello Júnior e Campos Me l lo ; e «não» , isto é, rejeitando o 
projecto, os S rs . Ülysses V i e i r a e Cieto da S i lva , De ixou de 
votar o Sr . Tra jano dos Reis, por ser Pres idente do Con-
gresso. O projecto é approvado, f icando arehivado para ser 
discutido em outra reunião do Congresso. Pede a pa lavra , 
pela ordem, o Sr . Eur ides Cunha e faz referencias á att itude 
do Congresso e do E x m o . Sr . D r . A f fonso A lves de Ca-
margo, Presidente do Estado, em face do asserto de l imi tes . 
O Sr . Presidente manifesta a sua opinião favorável ao 
accôrdo * em seguida faz o resumo dos trabalhos do Con-
gresso na presente sessão extraordinár ia . Após agradecer o 
concurso prestado pelos Srs . Deputados, suspende a sessão 
para ser lavrada a acta. Reaberta a sessão é lida a acta p r e -
sente. Pe la ordem pede a palavra ao Sr . Pres idente o Sr . 
Romualdo Baraúna e just i f ica uma moção assignada por t o -
dos os Srs . Deputados para que f ique consignada na acta 
da sessão um voto de louvor e agradecimento ao E x m o . Sr . 
Presidente do Congresso Leg is la t i vo e aos seus dignos auxi -
l iares da Mesa pçlo modo correcto e attencioso como se hou-
v e r am na direcçao dos trabalhos da actual sessão ext raord i -
nár ia . Assumindo a presidência o S r . V ice -Pres idente põe 
em discussão a acta juntamente com a moção, sendo ambas 
approvadas. Reassume a presidência o Sr , Pres idente e f f e -
c í i vo e agradece aos Srs. Deputados as manifestações vota-
das. Nada mais havendo a tratar é encerrda a sessão. A p -
provada. — D r . Tra jano dos Reis, Pres idente . — Francisco 
de Paula Guimarães, 1" Secretar io . — César Torres , 2° Se-
c re tar io . — Te lcmaco Borba. — Jayme Ba l lão . — Domingos 
Soares. — Romulo Pe re i ra . — João Sampaio. — Braz i l io 
Ribas. — H. de Souz a A raú j o . — Rebel lo Júnior. — L e o -
pold ino de A b r e u . — Eurides Cunha. — Elyseu de Campos 
Mel lo . — José Macedo Júnior. — José Nunes Sardenbcrgi .— 
Ar l indo R ibe i ro . — Ol iv io Gamarei a l i . — Antônio Lobo . _ 
Nicoláo Mader . — Bertho ldo Hauer . — Al f redo He is l e r . — 
Carlos P i o l i . — Rocha Pombo . — P l ín io Marques. — Ro -
mualdo Baraúna. — Si lve ira Corrêa. — Confere . Cur i tyba; 
23 de f evere i ro de 1917. — Pe lo director, Antônio Saporski ; 
archiv is ta . 

Acta da 10* sessão ordinária do Congresso Leg is la t i vo do E s -
tado do Paraná, em 13 de f evere i ro de 1917. — P r e s i -
dência do S r . Tra jano dos Reis, secretariado peols Srs . 
Francisco Guimarães e César T o r r e s . 

A ' hora regimental, feita a chamada, respondem os Srs. 
Tra jano dos Reis, Te lemaco Borba, F. Guimarães, C. To r r es 
Nunes Sardemberg, João Sampaio, Jayme Ballão, Carlos Piol i . 
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ulysses V i e i ra ; Romulo Pereira, Brazi l io Ribas, Domingos 
Soares, Eur ides Cunha, Campos Mel lo ; Leopoldino de Abreu, 
Rebello Júnior, Nieclau Mader, A f redo Heisler, Be r th í l do 
Hauer, Rocha Pombo, Hi ldebrando de Araújo, Antôn io Lobo , 
Ol iv io Carnaciall i e Cleto da S i l va . Fa l tam com causa jus t i -
ficada os Srs . P l in io Marques, Romualdo Barauana, S i lve i ra 
Corrêa, Macedo Júnior e Ar l indo R ibe i ro . Abre-se a sessão. 
L ida a acta da sessão anterior é apprQvada sem nenhuma 
cbservacão. O S r . secretario lê o seguinte; Requerimento 
de Elv i ra Richter Wirmond, Noemia de Loyola Santos e Iso l -
da Schmidt, alumnas da Escola Normal, pedindo para p r e -
star exame. — A' Commissão de Instrucção Publ ica. Officio 
da Mesa do Congresso Leg is la t ivo de Minas, agradecendo a 
commvinicação da abertura do Congresso. — Arch ive -se . P a -
receres : - Das Cornmissões de Constituição e Justiça e de 
Fazenda sobre a mensagem do Presidente do Estado o f f e r e -
eendo projecto abrindo credito para occorrer ás despezas com 
o funeral do De , Claudino dos Santos. — A i m p r i m i r . Das 
Comimissoes, «ie Ins í rucç io Publ ica e de Fazenda contrar ia á 
pretenção requer ida por Trajano S i gwa i t e outros. —- A i m -
pr im i r . Requer imento das Cornmissões de Imstruccão Publ ica 
e Fazenda pedindo que sejam solicitadas informações do Go-
verno sobre o requer imento de D . Octacilia Hasselmann de 
Ol ive i ra . Posto a votos é o requer imento approvado . Con-
tinuando a pr imeira parte dos trabalhos pede a palavra o 
Sr. Jayme Bal lão e faz o necrológ io do D r . Oswaldo Cruz, 
ul t imamente fal lecido no Rio de Janeiro, e pede que conste 
em acta um voto de profundo pezar pelo fa l leeimento desse 
notável scientista bras i l e i ro . O requer imento é submettido á 
votação e approvado unanimemente . Passa-se á ordem do 
dia. Entra em discussão única o parecer n . 1, que é votado 
e approvado sem debate. Entram em discussão única os pa-
receres ns. 2 e 3. O Sr . Jayme Ballão pede preferencia para 
que seja votado em pr imeiro logar o de n. 3. Acce i ta a ^ r e -
ferencia é feita a votação e approvado esse parecer . O pa-
recer n. 2 fica pre judicado. Entra em pr imeira discussão O 
projecto n . 2, do anno passado, approvando o accôrdo de 20 
de outubro. O Sr . Cleto da Silva pede a palavra e faz a jus -
tificação de seu voto contrario ao mesmo projecto, e r e f e -
re-se á existência de um agente catharinense em T imbó , 
exigindo impostos dos paranaenses. O Sr. -João Sampaio o b -
tém a palavra e rebate vár ios asserfos do Sr . Cleto e ao , 
mesmo tempo informa que o Governo já prov idenc iou 
sobre a denuncia da existência desse agente cathar i -
nense em T imbó e o Governo de Santa Catharina tam-
bém j á o fez ret i rar de lá, Onde aliás não exerc ia 
nenhuma funeção o f f í c ía l . Pede a palavra o Sr . U l y s -
ses Vieira, que faz ponderações sobro o projecto e sobre 
a att itude do Sr. Presidente da Republica em face da polít ica 
nacional e desse accôrdo. O Sr. Eurides Cunha rebate as 
considerações do Sr . Ulysses V i e i r a . O Sr . João Sampaio, 
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rebatendo por sua vez o discurso do Sr . Ulysses .Vieira, 
defende a acçSo patr iót ica do Sr. D r . YVenceslau Braz, que 
não só nesse part icular como em toda a sua acçSo, tem 
assignalado, pela f irmeza de suas convicções republicanas a 
mais" segura" diroceão dos negócios do paiz . 0 Sr . Te lemaeo 
Borba requer que a votação seja feita nominalmente. Defe-
rido pela Casa. o pedido, e feita a chamada, respondem 
— sim — approvando o projecto os Srs. Te lemaeo Borba, 
Francisco Guimarães. Cezar Torres , Nunes Sardenberg, João 
Sampaio, Jayme Ballão, Carlos p io l i , Romulo Pere ira , Braz i l io 
Ribas, Domingos Soares, Eurides Cunha, Campos Mello, L e o -
poldino de Abreu, Rebello Júnior, Nicolau Mtider, A l f redo 
Heisler, Jteltholdo Haucr, Rocha Pombo, Hildebranrio de 
Araújo, Antônio Lobo e Ol ivo Carnacial l i ( 2 1 ; . Votaram — 
não '-. contra o accôrdo, os Srs . Ulysses V ie i ra e Cleto da 
Silva ( 2 ) . O projeefo é approvado e passa para a 2 a dis-
cussão. Entra em i 1 discussão o projecto n . 5, que é vo -
tado e approvado sem debates.Entra em 1" discussão o pro jecto 
n. 6, que é votado e approvado sem debates. Entra em ti 1 discus-
são o pro jecto n. 3. O Sr. Te l emaeo justi f ica e apresenta, uma 
emenda reduzindo o prazo da concessão de que trata o pro-
j e c t o . O Sr . Jayrne Bal lão esclarece os intuitos da Com-
missão que deu parecer sobre o caso. O Sr . Hi ldebrando de 
'Araújo discute o assumpto e just i f ica e apresenta uma 
emenda autorizando o Governo a restringir ou cassar a con-
cessão quando convenha aos interesses do Estado. O S r . T e -
lemaeo Borba requer a retirada de sua emenda, o que é 
acceito pela Casa. E m votação é approvado o projecto e 
também a emenda do Sr. í l i ldebrando. Entra em 2* discus-
são o projecto n. i, que é votado e approvado sem debates. 
O Sr. Te lemaeo pede dispensa do interstício para entrar em 
ordem do dia. E m votação é concedida dispensa. íimtra em 
3" discussão o projeefo n. t, que é votado e approvado sem 
debates. O Sr. Te lemaeo Borba pede dispensa de redacção 
para ser acceila a actual. Em votação, é concedida a d is -
pensa. Votada, a redacção final, é approvada. Vae á saneção. 
Entra em 3 a discussão o projecto n. 117 do anno passado, 
o qual é votado e approvado sem debates. O Sr. Te lemaeo 
Borba pedg dispensa de redacção especial, para ser adoptada 
a actual e votada. Concedida a dispensa, é votada a redacção 
f inal approvada. V a e 'á saneçao. Nada mais constando, o 
Sr. Presidente designa para a sessão seguinte a ordem do 
dia para 14 de f e v e r e i r o : 2 n discussão dos projectos nú-
meros 2, õ e 0; 3" discussão do projecto numero i. L e -
vanta-se a sessão. Approvada . — Dr . Tra jano dos Reis, p r e -
s idente. — Francisco Guimarães, 1'' secretar io . — Cezar T o r -
res. 2," secretar io . Confere. Curityba, 23 de fevere i ro de 
1917. — Pe lo director, Antônio Saporski, archiv ista. 



Acta 11a I I ' 1 ses.-ã-..- ordinária '.Io Cuiigrcriro L e g i i l u í h o do 
listado do l>íira!in. em 1 i do fevere iro dc 1917, - P r e -
sidência do ^r. Trajano dos Heis, serrotai ia do pelos S r s . 
-Francisco Guimarães e Pesar T o r w . 

A' hora regimental , feita a ••liaaiada, respondem os Srs. 
Trajano dos f\i-h. Te lemaco fiorha. Francisco GuivníH-ães. 
Gesar Torn-" , Num;* snruVuibev?. João Sampaio, jayrne 
Bal lão. Caijcx Pioli . Romulo Pereira. Brazi l io Ribas. D o -
mingo.-- Soares, Eur ide - Cunha- Campos .Mello, Leopo ld ino dc 
Abreu, Rebello Júnior. .Nicolau Mader, Al f redo Heisler, B e l -
t-holdo Haner. Rocha Pombo, Hüdebrando de Araújo . A n -
lonio l.obo. ültvjo Carnacinlli %• Cleto da S i lva . Fa l tam com 
causa justif icada os Srs. Ulysses Vieira. Pl inio Marques, Ro-
mulo Panamá. Si lveira Corrêa, Macedo Júnior e Ar l indo 
Ribe i ro . Abre -se a sessão. L ida a acta da sessão anter ior <• 
o.pprovada sem nenhuma observação. O Sr. I" secretario lé 
o seguinte exped iente : Requer imentos : T i ieodor ico Bitten-
court, off icial ria Secretaria dc Fazenda, pedindo pagamento 
•de diárias a que se julga com dire i to . A\s Commissões de 
Constituição o Justiça e de Fazenda. Dos funcr-ionarios da 
Guarda Civ i l pedindo equiparação aos oftieiaes (lo Regimento 
de Segurança, no desconto que sof f rem em íeus venc imentos . 
'A's Oom-m issões de Constituição o Justiça e de Fazenda. 
De Júlio d e O l i ve i ra Franco, guarda da Coüectcria de Cas-
tro, pedindo mu anno de licença com ordenado. A ' s Com-
inissôes dc Constituição e Justiça e de Fazenda. De D . Izabel 
do .Nascimento Te ixe i ra , professora aposentada, pedindo e i » 
seu norne e no de «uns rollegas diminuição do imposto sobre 
vencimento?. A\s Commissões de Constituição e Justiça e de 
Fazenda. D e ' Manoel de 'Macedo, pedintío l iversos favores 
para _a industria de tecelagem de produvlos de juta e de 
algodão. .Vs Comniissocs dc Justiça, de Fazenda e de -in-
dustria i'- Oominerr io , D c Manoel de Macedo, pedindo pro-
vogaçâo por mais dous a unos para a eonstrueção de unia 
estrada de. ferro c ircular. A\s Commissões de Constituição f 
»Ilistiça, de Obras Publicas. De André We lke r , pedindo 
isenção de imposto.-, de exportação para uma (fabrica de 
ti jolos. A ' s Commissões de Constituição n Justiça, Fazenda -
0 Industria e Cornmercio. O f í i c i os : Do Sr. secretario de Fazen-
da, enviando para o~ fins devidos o requer imento em que o 2" 
-official da mesma Secretaria. Francisco de Paula Moura Bruto , 
pede um armo de licença. .Vs Commissões de Constituição 
e Justiça de Fazenda. Do Sr. Secretario do inter ior, acom-
panhando o requer imento do Dr . Manoel Carrão. devidamente 
iriformadu. A 's Commissões que solicitaram informações. F o -
ram lidos ainda os seguinte-, papeis ' 'que «•.». ad i a vam sobre a 
mesa: redaeção do projecto n. 3. A impr im i r . Parecer das 
Comniíssões de Constituição o Justiça e de Fazenda, contrar io 
ao requer imento de Henrique Ribas.' A . impr imi r . Requer i -
mento das Commissões de Cnn.-iituição .. Justiça e de F a -
zenda, pedindo <.\u<- -e.iani -el icitada- ao <>.>\erno informações 



>obre o que pede i- .\MII1<IC 1'lrieli. Km vututiio n reque 
' imentc approvado . Vãi. s-»r so l in lada* as iàím-mat-õcs. U 
;>r. Braz i l i o Ribas j U f í t f t c a <• apresenta OJH projecto sn • 
l»ro advogados provis iouado*. Apoiado o pi-ojeetò. vai* áí> 
Uommissões de "Oonsíiiuinãu * Justiça «< ,!«• í nVt.ru c ão f u -
ás Coramissões de Cumií íuiÇH« e Justiça «•• de .àistrucção P u -
blica. A ' s Commissoes o t Constituição e Justiça e de Fazenda 
apresentam o prdjeoto .-obre s -cobrança de i,as> a que se r e -
fere a lei n . C.ü-H. Estando apoiado. vae a - imprimir. Passa-
se á ordem do rfin. Ent :a <.ra : ) J discussão o projecto n . 2. 
fJo arme pasr-aòo. O Sr. Cleto da Silva pede a "palavra e de -
clara que vc«a contra o pr'«?ios;i«. por mot ivo» que jusU í i c r . 
O S r . Jayme Ballão discute o assumplo, r e b a i « ' conceitos do 
orador antecedente. Encerraria a discussão dc artigo por artigo. 

o projecto approvadu e ,;a(«piüdo para passar á 3 ' discussão. 
Kutra em 2 a discussão o pro jec ío n. 0. quo '* votado e upprovado-
sem debate .? adoptrtdo p;-:rr. ps-*isar -\ :i' discussão. Entra em •'* 
discussão 0 pr-gec ío I I . i, coui •.-metida sendo votado e appro-
vado o pro jecto e igualmente a emenda. O projecto vae ú 
Commissão do Redaccão. Nada mais havendo a tratar, r > 

Sr. Pres idente designa para u sessão de amanhã a s egumt í . 
ordem do dia para 15 do f e v e r e i r o : Discussão única do pa« 
r-'cer n. A, I* discussão do projecto 5 1 • <• Levanta-se a ses-
são . Approvada . — Dr . Tra jano do? Reis, Pres idente . — 
Francisco Guimarães, i " Secretar io . — César Torres , 2* Se -
cre tar io . Confere . Curtiyba. 23 de fevere i ro de 1917. 
Pelo director. Antôn io Saporskí, archiv ista. 

Acta <la 12* sessão ordinária do Oonsresao Legis lat ivo do Es-
tado ã0 Paraná, em 15 de fevere i ro de 1917. —• Pres i -
dência do S r . Tra jano dos Reis, secretariado pelos 
Srs. Francisco Guimarães a César To r r es , 

A* hor-f, regimental feita a chamada respondem os 
Srs. Tra jano dog Reis, Te lemaco Borba, Francisco Guima-
rães, César To r r e s . Nunes Sardenbere, João Sampaio. .Taym.j 
Rp l l i o , Carlos p io l i , Ülysses V ie i ra , Romulo Pere i ra , Brazi l io 
Ribas, Domingos So&r*,«. Eur ides Cunha. Campos, í f « l l o , L e o -
poldino de Ab(•'.-« Rchollo Júnior Nicoláo "Msder. A l f redo 
Heis ler , Berto ldo Hauer . Rocha ' pombo . Hildebrando do 
Araújo , Antôn io Lobo. o l í v o Carnascialli p Cleto da Si lva. 
Faltam t o m çaus:-, .ustif içada os Srs. P i m o Marques. Ro -
mualdo Barawnn. Si lveira Corrêa, Macedo Júnior o Ar i indo 
iDbeiro. Abre . s? :i v ^ á â o . L ida a acta dr. s enão anterior 6. 
approvada sem w;!)!ruma observação, O Sr. 1» Secretario lò 
'"• v , '-g>iinlc exped ien íp ; Of f ic io do Sr . Secretario do Interior 
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«nv ia i ido devidamente informado u rP.quoi' im*nto- da co in -
rnisíão o e Gisfpucçao Publica. - Passa-se á respect iva Com-
missão. Requer imentos : De Salvador João Fernandes, major 
l eP -noado do reg imento Oe segurança, pedindo melhoria de 
ssu.s vencimentos . —• .Vs Comniissões de Constituição e Jus-
tiça e oe f a z e n d a . De Cerko & Comp. , pedindo pagamento 
da quaaüa a que se julgam com dire i to . — A 's Comniissões de 
Constituição e Justiça e de Fazenda. De Deolitido A lexandre 
V ie i ra , ex-agenie fiscal das rendas e s taduaes de Palmas, 
pedindo pagamento de quantias a quo se julga com d i r e i t o , — 
\'s Comniissões de Constituição e Justiça e de Fazenda. 
«ALa ixo assignado» cios habitantes de Therezina, munic íp io 
de üuarapuava, pedindo elevação daquelle districto á cate-
goria de munic íp io . — A's Comniissões de Constituição e de 
Justiça o de Câmaras Municipaes. Passa-se á ordem do d ia . 
Entra em discussão ur.ica o parecer n. A, indeferindo a pre -
tecção de Trajam.- Sigwalt e outros. Encerrada a discussão 
i> votado e a p p i m a d o . Entra em primeira discussão o pro j e -
cto u - autorizando a abertura do credito para pagamento 
de íuneraes . Encerrada a discussão é votado e approvado . 
Nada mais havendo a. tratar, o Sr. Presidente declara que vae 
levantar a sessão e designa para amanhã' a segu in te : Oi.dem 
do dia par_a 16 de f e v e r e i r o : Discussão única do parecer n . 5. 
1* discussão do projecto n. 8. 2" discussão do pro jee lo n. 7. 
T di-.cu-são dos projeeíos na. 2, 3 e (>. Levanta-se a sessão. 
Approvada . — D r . Trajano doa Reis, Presidente. Francisco 
Guimarães, I o Secretar io . — César Torres, 2 o Secretar io . 
Gc iüere : Curityba. 23 de fevere i ro de 1917. — P c l 0 d irector, 
Afctcnio Saporski. ' a rch iv i s ta . 

Acia da trese sessão ordinária do Congresso Leg is la t i vo do 
Estado do Paraná, em 16 de fevere i ro de 1917. — P r e -
sidência do Sr . Trajano dos Reis, secretariado pelos Srs . 
Francisco Guimarães e César To r r e s . 

A ' hora regimental , feita a chamada, respondem os Srs. 
T ra jano dos- Reis, Te lemaeo Borba, Francisco Guimarães, 
César Torres. Nunes Sardenberg. João Sampaio, Jayme Ba l lão , 
Carlos Pio!i, Ulysses Vieira. Rómulo Pereira, Brazi l io Ribas: 
Domingos Soares, Romualdo Barauna, Eurides Cunha, Campos 
Mello, Leopo idmo cie Abron. Rebello -Júnior, Nicolau Mader, 
A l f i edo Heisler, Bertholdo Hauer. liorlia Pombo, Hi idebrando 
de Araújo . An Pm do Lobo Gi iv io Carnaciaili e. Cleto S i l va . 
Fa l iam com causa justificada os S i s . P l in io Marques, S i i -
ve i i ra Corrêa •'Jatedo .Tunior e Ad indo Ribe i ro . Abre -se a 
sessão. Lida a nct.-Tda sessão anterior votada o approvada 
sem obserHvçõcs. O sõ . pr imeiro secretario !è o seguinte 
t sped i en te : Ofíicio do E x m o . Si'. Presidente do Estado re-
mettendo a proposta do Orçamento para o exercício de 1917-
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l t ; ' v . — A" f A M i i i i i i - . s m . ) ih- Kazeuüa. H-,>ittcthvcnt<.> de Sylvés-
Ire Marques de Souza, cüHeetor estadual do Barracão, pudüido 
contagem do icrr.p,, para r f fo i to de ( tpoéwlador ia . — A' j -
íjonimissões di- Oiwl i tu iç iú i <; Justiça e de Fazenda. Existe 
sobre a mesa o* .«••quintos papeis, que são l idos: Redaeção do 
projecto D. 4, i)«r;i discussão ultima. — A impr im i r . Parecer 
das Cornmissões de Constituição c Justiça e de Fazenda in-
deferindo o requerimento de J u l i 0 de Oliveira Franco, por sei', 
o seu pedido da competência do Execut ivo . - A impr im i r . 
Requer imentos : Das Cornmissões de Justiça e de Fazenda, 
pedindo que sejam solicitadas informações ao Governo sobre 
o reqni.-nmeu;,, de Dooliudo A lexandre V i e i r a : das inesma-
Coninnssões' pedindo que as mesmas informações sejam soli-
citadas sobro o requer imento de fíesco <f* Comp.: das mesma.-
Comnnssoes pedi tido que sejam igualmente solicitadas infor-
mações sobre o requerimento de Francisco de Paula Moura 
Br i t o . Ent votarão foram es^es requerimentos approvado,-. 
D a Coniiniscâti de Tustnieçãr, Publ ica pedindo que sejam so 
licitadas informações sobre <- requerimento de E lv i ra Richoíoi ' 
W i r m o n d . E ' votado i> approvado. O Sr. Te lemaco Borba 
pede a pa lavra a justifica e apresenta uni projecto creando 
uma escola mix ía no bnirr,, Ventania, município do T ibagy . 
apoiado vne ií Commissão de Instrucção Publica. Passa-se 
á Ordem do D in : Entra em discussão imica parecer n . 5, que 
<5 encerrada, s.qq debates. Votado, é approvado. Entra em 
y.rinmirr discussão o projecto s - O Sr . Hiklebrando d^ 
Araú jo faz declaração de voto contrario a esse pro jec to . En-
cerrada a discussão '' " projpcio votado e approvado. Entra 
cm segunda discussão o projecto n. 7. que é votado i» 
approvado . O Sr. Te lemaco Borba pede dispensa de 
mfers l ic io para que o projecto possa entrar em ter-
ceira discussão. A dispensa é concedida. Entra cm 
3 a dueussã" i.i projecto n. •;> do anno passado. O 
Sr . Bertoldo ií.-iuw pede a palavra e justifica o seu vofo em 
favor do accôrdo que dir imiu a questão de l imites do Paraná 
com Sanfn Catharina. Falia em segiuda o Sr. Cleto da Silva 
declarando que vniu contra 0 pro jec to . O Sr. Romualdo Ba 
rauna obtém a palavra o ku a defesa do projecto just i f icando 
os mot ivos por que dá. « o mesmo o seu vo t o . O Sr . Ulysses 
Vie i ra (az declaração de vo í o cor.:|ra o pro jec lo . O Sr. E u r i -
des Cunha defendo o projecto e justifica o seu voto cm favor 
do mesmo. O Sr . Cleto da Silva obtém a palavra e faz con-
siderações sobro o disemso do Sr. Eurides Cunha. O Sr . H i l -
debrarido df> Araújo responde no Sr. Cleto da Silva e far. i 
defesa do accôrdo f irmado em 30 de outubro tio anno passado. 
O Sr. Ulysses Vieira requer a votação rtouiiral do pro jec to . 
AeceiiO o requerimento, 0 projecto é votado nominalmente, 
tendo v inte n dou- votos ti. favor o os votos dos Srs . Ulysses 
Ve i ra e Cleto da Silva 'T. contra. O projecto 6 approvado . 
O Sr. Homualdo Baraúna requer dispersa de redaeção espe-
cial para ser votada a actual do pro jecto . Acceifa pela Casa 
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a disponsa, t1 votado o projecto em redacç-ão final e approvado. 
Entra em 3" discussão o projecto n. 3. 6 Sr, Te lemaco Borba, 
apresenta uma emenda que d apoiada. Em votação é appro-
vado o projor lo e também o emenda. Vae á Commissão de 
líedacção. Entra om terceira discussão o projecto w. €>, qna 
<*• votado o approvado . O Sr. Te lemaeo Borba pede a dispensa, 
ile redacçfio especial para ser adoptada a actual. F' concedida 
n riispens-a e volta ;i redacção f inal sendo approvada. O pro-
jecto vae á saneção. Nada mais havendo a tratar, o Br. P r e -
sidente designa para a sessão de amanhã a seguir.te ordem do 
dia para o dia 1? de f e v e r e i r o : segunda discussão do projecto 
n . 8. Terceira discussão do projecto u . 7. Levanta-se a ses-
são. Approvada . — Dr . Trajano dos Reis, P res iden te .—Fran-
cisco Guimarães. I o Secretar io . — José N . Sardenberg. 2" 
i*eerctar*o. Confere. Curityba, 23 de fevere i ro de 1917. — 
Pf'!o director, Antônio Saporski. archiv ista. 

Palácio e.m Florianópol is , 20 de abril de 1917. 

E s m o . Sr . Presidente da Granara dos Deputados Pederaes 
— Tenho a honra de passar ás mãos de V . E s . , para ser suh-
mettida ao conhecimento do Congresso Nacioràl , nos termos 
do ort. 34, n. 10. da Constituição Federal , a lei n. 1.140, de 
(;> de marco do corrente nono, votada pelo Congresso Represen-
tativo deste Estado, em duas sessões animas, conformo pre-
eeifúa o nrl.- 4° da referida Constituição. 

Acompanhando a dia lei, faço remessa a V . E x . da iirt.e-
fíi-a do accòrdo assignado nessa cidade do Rio de Janeiro em 
20 de outubro do armo passado pelo Sr. D r . Af fonso A lves de 
Camargo, Presidente do Estado do Paraná e por mim, na .qua-
lidade de Governador do Estado de Santa. Catharina, em p r e -
sença e S. E x . o Pr . Presidente da Republ ica. 

Muitos aos membros do Congresso Nacional, comprehendendo a 
magnitude do acto que se eelsbrava em nome dos mais altos interesses 
da unidade nacional e da ordem interna da, Republica, deram-nos a. 
honra de sua presença áqueila solem n idade o são signatários do do-
cumento em virtude do qual os dous Estados voltaram ao regimen d » 
concórdia, da fraternidade, tão necessário á integridade da Pátria. 

üe ionga data os Estados do Paraná e de Santa Catharina acha-
vam-se empenhados em uma irritante contenda territorial, pleitean-
do o segundo os seus Hinites pelas divisas determinadas em documen-
tos de idoneidade incontestável. 

1 Sf-prerao Tribunal Federa! reconheceu integralmente o direito 
de Santa Catharina em senteuças que tinham passado em julgado, 
restando ao Estado do Paraná ó recurso de embargo á execução que 
já fora iniciada, quando o Exmo. Sr. Dr. Wcnceslau Braz Pereira 
Gomes, preclaro chefe da Nação, tomou a iniciativa de promover um 
accòrdo entre os dous Estados, cedendo Santa Catharina parte do 
território reconhecido sen pelas decisões judiciarias ao Estado do 
Paraná, .que. por -ma v«r ~e obriea a desoeeupar território e.m que 
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exerce jurisrlicçâo, o que dá .m i caso a liypothese dos artigos citados 
da Constituição' Federa!. 

O accôrdo que dirimo e ira os applausos da Nação inteira ura» 
questão secular de ümitts entre as duas circumscripções da Repu-
blica, está transformado em lei nos dous Estados litigantes, faltando-
lhe o voto do Congresso 'Vacional para a sua sagração definitiva. 

E é esse voto 0<ie espero das luzes e do patriotismo do Po;icr Le-
gislativo. 

igual officio dirijo ao Sr. Presidente, do Senado com os do-
cumentos igualmente inclusos. 

Apresento:! V. Ex. os protestos de minüa alta <-stima e >ubida. 
consideração. 

Saneie e ífàtertúdinivi, —Felippe Sehmidi. 

Lei a. 1.146, de 6 de março de 1917. 

O coronel Felippe Sehmirit, Governador do Estado de Santa Ca-
tharina: 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que o Congresso 
Representativo decretou cru duas sessões annuaes suecéssivas e eu 
saneciono a lei seguinte: 

A r t . 1." Fica approvado em todos os seus termos o accôrdo ce-
lebrado entre os Estados de Santa Catharina c do Far ina, aos 20 de 
outubro de 1916, na cidade do Rio de Janeiro, em presença do Sr. 
Presidente da Republica, Dr. YVeuceslau Braz Pereira Gomes, o as-
signado peio Governador e, pelo Presidente dos dito» Fitados, coronel 
Felippe Schrnidt e Dr. Affonso Alves de Camargo. 

Art . 9.° Em virtude do mesmo accôrdo, os limites entre os dons 
referidos Estados passam, de agora em diante, ;>, ser os seguintes: 

No litforal, entre o Oceano Atlântico e o rio Negro, a linha divi-
sória que tem sido reconhecida'pelos dous Estados desde 1771; 

No interior do rio Negro, desde as suas cabeceiras até a sua foz 
no rio Iguassú, e por este até a ponte «la Estrada de Ferro S. Paulo 
Rio Grande: pelos eitos dessa ponte e da mesma estrada de ferro 
até a sua inf.ercepção com o eivo da estrada de rodagem que aetu-
almerite liga a cidade de União da Yictoria á cidade de Palmas : 
pelo eixo da referida estrada de rodagem até o seu encontro com o 
rio Jangada, por este acima até ás suas cabeceiras e dahi em linha 
roeta, na direcçâo do meridiano, até a sua intercepção com. a linha 
divisória das águas dos rios Iguassú e Uruguay e por esí.a linha divi-
sória das ditas águas na direcção geral do Oeste até encontrar a li-
nha que liga as cabeceiras dos rios Santo Antônio a Pepiryguassú, na 
fronteira argentina. 

Art.. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 

O secretario geral dos Negocias do Estado, assim a faça 
executar. 

Palácio do Governo em Florianópolis, 6 de março de P .H7.— 
Felippe Schrnidt. — Pidvio C. Soma, 



Publicada 4 pra-eutr teí oi nirectotia d» Inferior o Justiça, aos 
sois ,-lia.s rio mos de de mi! n w ç n t m r» dez « *ne . — fj.pi.rfir 
Fr.ijjnso. direrú.ir, 

'íCCÒHDO ,ISS;GÍA1)0 E.<T«2 OS ESTADOS 00 P.IÍUNÁ £ SAXTA ÍHT0ARIN4 PA IU 
30LÍTÇÍ0 DA OUESTÍO BE UMIIKS 

Os Estados de Santa Ca.thar.ina e do Paraná., representados este 
pelo seu presidente doutor AÜFoaso Alves de Camargo e aquelle pelo 
seu Governador, coronel Pelígpe Scbmídt, inspirados no amor á paz 
.Ia Republica, e na harmonia, confiança e araisade que os evem 
eoir, como membros que são da mesma Pátria, acudindo ao appello 
que íbes dirigiu o seubor Presidente da, Republica, doutor Wencêslau 
íira.í Pereira Gomes.no sentido de porem termo, por meio de um 
aeeôfdo, á questão de limites eai que ha longos aunos estão empenha-
dos e ora pende de decisão do Supremo Tribunal Federal, e, 'endo 
eot consideração o disposto nos artigos quatro e trinta e qualm nu-
UIERN ,)m da Constituição Federal, convencionam o seguinte) : 

l 

Os limites entre os dous Estados passam de agora em diante a ser 
0= ene vfio em segui d?, indicados : 

X.j 1 iítoral-. entre o Oceano Atlântico e Rio Vegro a lmba divi-
saria que tens sido reconhecida pelos does Estados desde 1771. 

.Vo interior: ••> Rio Negro -lesdo as suas cabeceiras até á sua I02 
113 Rio íguassú e por esíc'até a ponte da Estrada de Ferro São Paulo 
—Rio Grande; pelos eixos desta ponte E da mesma Estrada de Perro 
ate sua ioíereepção com o eivo da entraria dei rodagem que actual-
roente lisa a cidade.de Porto da União "a Víetoría. á. cidade «ie Palmas; 
pelo eixo da referida estrada de rodagem até o seu encontro com o 
rio Jangada, por este ackna até suas cabeceiras e dahi em linha recta 
na diracção do meridiano até sua intercepçào com linha divisória das 
águas dos rios íguassú e üruguav 3 por está liníia divisória das ditas 
água» na díreoção gera! de Oeste até encontrar a linha que liga as 
eabecc im dos rios Santo Anionio e Pe-pirigiiassú na fronteira ar-
gentina, 

O 

O Presidem,; d.,-Paraná e o Governador do Estado de Santa Ca-
tharioaconvocará-o para o msz de novembro próximo vindouro as 
respectivas asscmbléas legislativas, as quaes se ntanife-.tarào sobre 
este accôrdo depois de resolverem a respeito da regularidade do pro-
cesso nelle seguido. 

Eni_fevere.jro de W, a Asseaibléa. do Paraná, em sua sessão 
ordinária, e a de Santa Catíiarbia, de novo convocada extraordina-
riamente, omirrirão nola segnnd;i vem e ••eu v-ifo «obre o mesmo 
Ticeôrdo. 
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IV 

Approvado assim era duas sessões anunaes siicct-s-iras pelas assem-
bléas legislativas dos rious Estados, será u accôrdo iiiiiuediaiauaeute 
submettido ao conhecimento do Congresso Nacional o, trinta dias 
depois de publicada a lei que o approvar, o Estado do Santa Ca lha-
rina, por effeito da mesma, lei, entrara- na posse o jurisdicção da zona 
que, dentro do território que ora lhe é reconhecido, se acha aclual-
mente na posse e jurisdicção do Paraná. 

V 

Os dous Estados obrigam-se a não promover assim no curso deite 
accôrdo, como mesmo depois de sua approvaç.ão pelo Congresso Nacio-
nal e de ser o Estado de Santa Catharina empossado no exercício que 
ora Jhe é reconhecido, o andamento da execução da sentença jâ pro-
ferida na alludida que.sf.fio de limites e dos embargos que lhe foram 
oppostos. 

Si a qualquer tempo alguma decisão judiciaria vier alterar a linha 
de limites agora ajustada, os dons Estados declaram desistir de todo 
benificio que dahi lhes possa advir e se compromettem a manter e 
respeitar integralmente a dita linha de limites. 

VI 

Publicada a lei de approvação do Congresso Nacional, proceder-
se-ha á demarcação dos limites convencionados, onde, do accôrdo 
com os dons Estados, ella se li/er necessária. A demarcação será 
iniciada dentro do noventa dias o levada a effeito por delegados do 
Governo Federal, com a assistência, de um representante de cada 
Estado. 

Vil 

Si até qtiiiwe da dezembro deste anuo a Assembléa Legislativa de 
qualquar dos dous Estados não approvar pela primeira vez o accôrdo, 
ficará este sem effeito. 0 mesmo acontecerá si até trinta e um de 
março de 1917 não for elle approvado segunda vez pelas mesmas 
assembléas. ou si até o dia ires de setembro do mesmo anno de IO 17 
não o approvar o Con^re-so Vucional. 

VIII 

A renda arrecadada, pelas repartições hseaes paranaense.! no re-
ferido território, até o dia anterior ao inicio da jurisdicção do Estado 
de Santa Catharina. pertencerá ao Fstado do Paraná. 

IX 

Serão respeitados e mantidos pelo Estado de Santa Catharina 
todos os direitos privados, creados até hoje. no território que passa á 
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sua jurisdicção, por actos regulnres legislativos ou exeruíivos do 
listado do Paraná. 

.As causas pendentes, no momenm cm que se iniciar a jurisdicção 
do Estado de Santa Catharina no território que lhe é reconhecido 
e oriundas deste território, continuarão sujeitas aos tribunaes compe-
tentes do Estado do Paraná, de conformidade com a sua legislação, 

Para a firmeza do que, o Governador do Estado de Santa Catha-
rina, coronel Felippe Schrnidt e o Presidente do Estado do Paraná, 
doutor Affonso Vives de Camargo, assignam o presente accôrdo em 
duplicata c na presença do Senhor Presidente da Republica, doutor 
Wencesláo Braz Pereira Gomes, e dos senhores abaixo assignados, aos 
vinte de outubro de mil novecentos e. dezeseis. neste Palácio da Pre-
sidência da Republica, na cidade do Rio de Janeiro. (Assignados)—Fe-
lippe Schrnidt, Affonso Alves de Camargo, Urbano Santos da Costa 
Araújo, Antônio Azeredo, Veríssimo Francisco do Espirilo-Sauto. João 
Vespucio de Abreu <• Silva: Francisco de Paula Rodrigues 
Alves , Nilo Peçanha. Joaquim Xav ier Guimarães: Natal. J . L. 
Coelho o Campos, André 'Cavalcanti de Albuquerque, pelo.Presi-
dente do Rio Grande do Sul. Victor ino Alonlr iro, João Pandiá 
Calogeras. .Alexandrino Faria de Alencar, José Caetano de 
Faria. Carlos Maximil iano. Tavares de Lyra. f.. Al. de Souza 
Dantas. Lauro M'üller. José Bezerra, Hcrci l io Pedro da Luz. 
Abdpn Baptista, Generoso Marques dos Santos, Eugên io MüUor, 
Gnslavo Lebon Regi.-. João Pernetla. Celso Bayma, Luiz Bar -
í l iolomcu, Aristarçl io Loyes. representante dc Pernambuco ; 
Ar thur Õ. Collarcs Moreira. Senador Cunha Pedrosa. ropreson-
lank- do Estado da 1'arahyba: João de Lyra Tavares. Rin Gran-
de d o S o r t e : Senador Bueno d " Paiva, Dr. Jusíiniano de ->Vrpa, 
representando o Governador d o Pará : Senador Berna ido .Mon-
teiro: J>r. Art l iur Lemos, i d -m i : J)r, João Carlos pereira 
Le i te , representando o Estado do Maüo Grosso; Antônio Dia-
Rol lemberg. representante do 'Presidente de Sergipe; por dele-
gação dn Sr. Dr . João Thonié dc Souza e Silva. Presidente do 
Estado do Ceará. Pedro Augusto Borges: \. A . de Azevedo 
Sodre: Aure l ino de Araújo Lea l : barão Homem de 'Mello; 
Cândido Murfcmo. represra ianle do Presidente do Estado de 
(foya/.: Hermenegi ldo dc 'Moraes, marechal X. da Gamara. Dr , 
1'aelaiio I ' . de Miranda (Monfenegro, F.Iyseu Gui lherme da 
si lva. D i . Bras i l io Machado. A Ibérico toas de Moraes, Conse-
lho Municipal. Ol iveira Alcântara, .Dr. Theophüo Xola-To de 
\iniejriri D r . Cu-todio '.Martin*. Tesuino da Silva Mello. Dr , 

A . i.la (arara G o u i n . Ribeiro Junqueira, marechal V iceme 
Osorin de -Paiva, representando a maioria da baiu-ada do 
Ceará na Gamara tio* Deputados: Dr . Bruno Lopes, Augusto 
liamos. Dr . Fram-isco P o v i r a Lossa. f i gue i redo de Yoscon-
celios. D , . \rcliimedes de ü l iwdra . Joaquim Luiz Osório. Dr . 
Telasi '0 Vereza. > i c - a l m i r a n t c Gustavo Antônio Garuior, D r . 
André Gustavo Paulo de Fron l in . Fausto Ferra/, professor 11. 
Lasjancc Cunha ,da Escola de Odontologia do Rio de Janeiro'.. 
Dr . Henrique Guimarães, idem. Dcpulado Christiano Brasii. 
.Abelardo Luz. Miguel Calmou dn P in c Almeida. Fha ld ino cio 
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Amaral. Salvador do Uarr-i- " imonie l , Ciirístjim Al ira. ,1. M. 
íJafdoso de O l i ve i ra : pele Agencia Americana. Carvalho A z e -
vedo; Dr. Cândido Mcndc* de Almeida. Rayrnundn Pe r e i r a da 
.Siha. - " ienente Knc;iid<j-s do Valle. ajudante de ordens do 
Presidci i le do Paraná: Jusc Collaço, José Ar-fouc Boi teux, 
Oepuíado ao Cong r e go Representativo de Santa Catharina; 
1'aulo Yascoiiccllos Várzea), P l ín io Marques, A lberto Coulo 
Fernandes. Dr Pedro Hèrei í io T A I Z . Júl io César 'Tavares, Ins t i -
tuto Histór ico !• fJf-ograplitco Fluminense, o presidente Dr S i -
moens da Si lva: A l ip io D o n a ( P i s a Esperant is ta ) , Th i e rs 
Fleming, bacharel Alberto Porto Rodrigues da Si lve ira ( d i -
rector d .1 E'poi"a}, João Moreira Garcez. ençrefdieiro d irector 
da 'O. e Viação do Estado do Paraná.' , Corael io Jardim ( A s -
sociação Co imnerr ia ] ) . Ephigenio de Sailes. 'Zucuüdes da 'Motta 
.Vegrâo, Xeison da Veiga. P. 'Dr. Almeida. Godinho. Arthnr 
Ferreira da Costa, José de Azevedo Le i te , José Agost inho dos 
Reis, Lu i z Guimarães F i lho . Alberto B . Golrim. por si, pelo 
dísiricto telegvaphiro do Santa Catharina, e Club dos Funee lü-
narios' Públ icos Civi.s; HKdvíuo Baptisfa Le i te , general Ignacio 
de Aleneastro Guimarães. Fe l ippe Antônio Xavier de Barros, 
Onesimo Coelho. Raul de Guimarães Bonjean, Centro fndus-
irial do Bras i l : por Gabriel Osório de Almeida. J . A . Costa 
Pinto; Júlio B . Ottoni. coronel Olavo Manoel Corrêa, Depu -
tado Pere i ra Braga. Horár io P into Rebello. Dr . Carlos P into 
&>M1. Dr . A l f r edo Rocha. Fe i i x Pacheco, Deputado Henr ique 
Valga. Godoíredo de Ol iveira, víatheus a iartms, J . Dutra da 
Fonseca. Sebastião Sampaio, J. B>nr iaue Aderne. José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho Edison AAogas. .Príncipe de B e l -
ford, A . B . L. Casiello Branco. João Coelho Gomes Ribeiro, 
ex-chefe de Policia da anliga província do Pnrau.t: Rodr igo 
Or.tavio. L indolpho Xavier , Francisco Eugênio Leal. J . G. P e -
reira L ima c Humberto Taborda. p«?la Associação Commere ia l ; 
João Maxiraiano de Figueiredo, major Bandeira de Mcvilo. "Vir-
gUio Várzea. F raur i - rn G . Yii la Xo\a. lua ;uuu Anu-riro Gu i -
marães. Oscar Luiz Caldas -'pelo tiro R iu -Prancu ' . D e m e -
tr io de To ledo L ima . Evico Rn^el Guimarães. Ayres de Maya 
-Monteiro. FJavio Silva •JN-icira. Euypiik» F. Ntriva. Cândido 
Baptísla Antunes Fübo, Euzebío etc Queiroz Coutiol io (Valioso 
Câmara. Freder ico <'p F i gue i r edo Xeiva. Cláudio de Castro 
Nascimento. Francisco Almeida «"unha. Vielor Hugo de 
França. João .íosó Alves , Leonardo Fer ino de Ol iveira. Bei ie-
dioto* Bretanha de Miranda. Bartholoineu Araponga, Luiz 
V ic lor L e Coca de Ol iveira. Sebastião M . Salomou. of f ímal do 
gabinete do Presidente da Republ ica: Augusto Barbosa Gon-
çalves, auxi l iar de gabinele do Presidente da Republ ica; F r an -
cisco de Paula M. Sou lo. Jornal t/o CommerHo; Oscar Sayão 
de -Moraes. Jornal <U> Brasil; A f í onso Campos. Correio tia Me-
ntia; Mario Soares de Magalhães. .4 Noite: Eduardo Amér i c o 
de Faria. O Imparcial: Jt,sé A l ves r)c -Soma. Dela ÍCpoca; A r -
tbur Braz Pere i ra « o rne * . .Mario de Azevedo Courtnho. Rizzier i 
Coccardo Hélio f,obo. s w e t a r i o da .Presidência: Ifenrirmc-
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Braz Pere i ra Gomes, eoroue-l f ràuc isco Augusto de i\íeiln 
Sampaio, tVmaudo Lobo Le i to Perc-irr.. José Braz Pere ira G<». 
mes, V icente Amorirn. pelo ÍKar io Qfficic.l; José do Oliveira 
Fre i tas , pela .i Senador João Luiz Alves, capitão Carlos 
Si lve ira Firas, do Estado .Maior do Presidente da 'Republica-
Raul de Noronha Sá, of f íc ial de gabmeíe da Pres idênc ia ; hú 
dimo Agapí to Fernandes da Veiga, procurador geral cia j r a _ 
zenda Publ ica ; Augusto Tasso Fragoso, coroiml chefe cio E s , 
tado Maior do Presidente da Republ ica. V i s t o , — Blipdio Fm. 
goso, d i rector . Confere com o or ig inal . - O d i ror lo f addido 
Luiz Pacifico das i\'eves. 

MIOROSFGAO DA OAMAHA DOS DEPUTADOS K. 34, DE 1917, A Qut' 
S E REFEREM. O PARECEU, VOTO EM SEPARADO E B O C O M W T . í s -
StlPflA 

O Congresso Nacional decre ta : 

A r i . 1." Nos ' termos do accôrdo de 20 àe outubro d<=> 
1916, f i rmado entre os Estados, do Paraná e de Santa Ga-
lhardia, approvado pela lei n . ' 1.146, de 6 de março de 
(917, deste, e lei n. 1.653, de 23 de f eve re i ro de 1917, 
daquelle, os l imites entre os mesmos Estados passam a sei-
os seguintes: 

No l i t t o ra l : entre o Oceano Atlântico e o r i o Negro, 4 
linha divisória que tem sido reconhecida pelos dous Estados 
desde 1771;. 

No in t e r i o r ; o - r i o Negro', as suas cabeceiras até a 
sua foz no r io Iguassú, e por este até a ponte da Estrada de 
Ferro S. Paulo-R io Grande; pelos eixos desta ponte1 e da 
mesma estrada de ferro até a s u a intereepeão com o eixo da 
estrada de rodagem que aetualmente l iga a cidade de União 
da V ic tor ia á cidade de Pa lmas; pelo eixo ria re fer ida estrada 
de. rodagem até o seu encontro com o r io Jangada; por este 
acima até cs suas cabeceiras, e dahi em linha ' reeta. na 
direcção do meridiano, até a sua intereepção com a linha 
divisória, das acuas dos rios Iguassú e Uruguay, e por esta 
linha divisória das ditas águas na direeçâo geral do Oeste 
até encontrar a linha que. liga as cabeceiras dos rios Santo 
Antônio e Pepiry-guassú, na fronteira argentina. 

Ar t . ? . ° Revbjrum-se as disposições em contrario. 

fumara do.-* Deputados, 2 de julho de 1917. — João Ves--
puvio de Abre» e Silva. Pres idente em exercíc io, _,_ Antônio 
Josc da C°sta Ribeiro, i ° Secretario. — Uivovl TAtmartinn 
flc pátio, T Secretario. — A- impr imi r . 

O Sr. Presidente « - Continua a hora destinada ao ex-
pediente. 



0 Sr. Eloy de Souza - *'"(:» a palavra. 

O Sr. Presidente — T<'tn a. palavra 0 nobre Senador. 

O Sr. Eloy de Souza — Sr. l-hasidente, i i a na Coiumissão 
cie Connnereio, Agr icul tura. Industria e Artes, duos vacas 
para as quaos peço a V , Kx. des ip ie substituto-. 

O Sr. Presidente — D e s u n o para substitutos dos S>rs. 
Abdon Baptísía e Vida! Ramos, respectivamente, na Commis-
são de Comnievcio, Aar icul iura, Industria e Aries, 0 s Srs, 
Paulo de Frontin e Abdia> "Sn-m. 

OHDE.\r Dtl 1'IA 

0 Sr. Presidente r.onstandu a •irdem do dia de -
Trabalhos de ComniisTcs -~ vou levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da -cumnte 'a mesma já mar -
cada para hoje, isío é ; 

Trabalhos dr dnnimissnos. 

Lovnnfa-se a cessão ás •> horas. 

A iXV 1»A REUNIÃO EAl 21 1>E ÍVUHi \W, »otT 

i i u s m r . M . ; \ m> M U i «B.w/i - W T O - , i'in>;invn 

V 1 hora da tarde, acham-se. presentes os Srs. Pedro Borges, Mc-
íelio, Silverio Nery, Mendes do Almeida. José Euzebio. Pires Ferreira, 
Ribeiro Gonçalves, João Lyrà, Eloy de Souza, Luiz Yiatuin, Erico 
d.oeiho, Paulo Frontin, Alfredo Edis, Eusenio Jardim, Xavier da Silva, 
Alencar Guimarães, Abdon P.aptwa. <nsve< do? Santo* r* Vietorinn 
Monteiro •: -10''. 

Deixam do comparecer eum cansa jn-aiticaJa os 8r » . A. Azeredo, 
líercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Hego .Monteiro, índio do 
Brasil, Artbur Lemos. Cosia. Rudrkues, Abdias Neves, Francisco Si. 
Thoniaz Aecioly, Antônio de Smtsa.. '.unha Pedro-a, lípitacio Pessoa. 
Wtlfredo Leal." Utxa. e silva. Bita-.iro de Brítio. Danias Barreto. Aran-
jo Goes, Raymendo de Mirantii, ( io;ne ; Hiboiru, Siqueira de .Menezes, 
Guilherme tampos. Ruy Harbosa. João Luiz Alves, Miguel de Carvalho, 
Lourenço Baptista. Irineu .Machado, Aleindo Guanabara. Francisco Sal-
tes. Bne.no de Paiva. B c a a r d o Monieiio. Rodrigues Alve;. A d o l p h o 
ilordo, Gonzaga Jayme. Leopoldo de Bulhões. .10=0 Moninbo. Genero-o 
Marques, VidaI Ramo? <a hiradaria Corria •*ín*.. 

0 Sr 1" Secretario t i ivhrn due não ha f-xpr-djente. 

0 3r. t Secretario declara que não ha parecerei-. 
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b..-i,a.ior^ m„ , p i ; M Í i , , „ , , „ |, . u í , , . . ; ^can. 

Iiesigiii! . , : i ] . n ,-,,.,],,,), , ] , , f i i a { < u seguinte; 

«J^uss.-à,, , j a proposição ria Comam dos Deputados 
l i . Ho. «ie í í H ; ( [ 1 ) „ r,,)prfi\a o accôrdo celebrado entre os Es-
calos do P a i - a n : i ftmta Oalharina, roodifleaudo-lhes os 
l imites <co,n O 0 l . ( , r e i . favo?uoi'l da Commissão de Constituição 

Dtpicmacia <•• m i 0 rm separado do Sr. Alencar Guimarães 
contrario « pro.;Osiçã0\ : 

^liscus<.;-|0 ( j u proijoslrac» da Câmara dos Deputado.-
0, ;>:;. ç.e . . ! ' !/. , | U l . nutori/o <f Presidente da I lepubliea a abrir. 
i ' < , ° i n ! j ? W u ! P i u d " Viíição o Obras Publicas, u credito dc 
11Q:unotr, i - s p t > c í a ! í l i ; 1 ! . n pagamento dc despezas com a Es-
i.raoa de r e r r o i tapura-Corumbíí . no exercíc io de tülti 
G""'" v»>'«i-'i" f.war-rt én CmuniMu de FniítoçUi;; 

líiwussft;, da proposição da Câmara dos Deputado^ 
J;- .Aç "' mandando elevar, na verba 2" do orçamento 
ou viaçao. par » 0 e x e r c i do corrente, consignação «Venc imen-

- r n i ' " I ! ' ; , ç õ e s diversa.?», as ^ub-ronsignações «Agentes, 
: t f . : « a n i e s i ibs^ourcirosí ,. «Conducção dc malas», o p r i -
meira de ^õüpjposf ,-, : | segunda de 200:000»0no {tom pm-w 
fni-n, :>t'-t un f'f-;-nm-''ssão dc FinrtHçaç^ : 

' i \ I i t : I ( " ' j " ' H ' ' *-'a 3" discussão da proposição da Gamara 
• l'n" ' 1 2 5 ' , i c ! ! , | n » ' J U r confere a dotação dc 
^ o i i ; ( h , o s . . . ! • • ! ! ( , , ) | i . f o i . i i ec iü icnto a.-.»- relevantes serviços 
] > r c M í ) r i . . < , - o m vantagé,,- „ i5ç8« i i , „ o D r . Oswaldo Cruz, 

•'*w!"1* i Z Í 1 " i inverno a P c e r os necessárias operações dc 
i redtlo • « ' » ! /.itrerer fnr.wwl Cnmmisfino de Pinanros 
c •:m-:ndu do Sr. Alfrrdn EtfiY. : 

" ! J H , o ! ! r ' " PfMiusição da Gamara dos Deputados 
1 1 • l ! ' J v . 'r due manda apolicnr, nos de l i dos mi l i tares , 
, ! , , , ! , l , J i 'J, ' ! ' l ' : -~ " praças das policias mil i tarizadas da União 
••. I ; 0 S , wwQf. as pana, estabelecidas no Código Penal da 
y , v u l , 1 .'; ••'•••«•rmina que tenham foro especial (com emew-

" ' ' ' ' " " " " ' W ' o7'- ./«.cova ,. Lcoislacãó, ;>'> opproradas): 

, ; í " , ij'-.-iJ«*á<> <'« proposição da Gamara dos Deputados 
u, ! ' ^ , de ifiirt. une estabelece multas de 5008 a 1:000$ sobre 
oaua luc,n;nou\a que !:;:.:. t :u >,m o s appareíhos proventívn= 
1. untiyi a t»rnp . isa.-*{io do incêndios íeom 'emendm da Commii-
nrta ar Ju*fir,, e r.e(tn-l<t,;-n; j<f ^pmmttaH). 
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M >li8SÃ<h m -23 DE JULHO m-; mri 

1'lUíSlDCffCM D O S Sl>S. CRBAriO SANTOS, W S E S t D E C T f c , t .•». « . B B E . I m 

V í hora da urde <fi're-se a s s s s h o , a mie concorrei" <>s .Srs. : 
A. Azeredo, Pedro Borges, Metelio, líercdio Luz, Pereira Lobo, 

Lopes Gonçalves, Rego Monteiro, Silverio Ncry, índio do Brasil. Artlinr 
Lemos. Mendes do Alneida, José Eczebía, AMm .\cve-. Pires Fer-
reira, Ribeifu (naiçaives, Francisco Si , Thouiaz Aceiolj-, João L j t j i , 

Eloj- de Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Wai frc io Leal, Dantas 
Barreto, Araújo Góes, Raymundo dc- Miranda, Guiiberme Campos. 
Ruy Barbosa. Luiz Vianua, João Luiz Alves, Miguel uc Carvalho, Erico 
Coelho, Aloindo Guanabara, Paulo de Froutúi, Bueno dc Paiva, Ber-
nardo Monteiro, Leopoldo dc Bulhões. José Mcrtinlio, Xavier da Silva, 
Alencar Guimarães, Generoso Marques, Soares dos Santos e Victurin.) 
Monteiro (42J. 

Deixam de coxo parecer, com causa jusi.üieada, us Srs. . 

Costa Rodrigues, Antônio dc Souza, fiosa o Silva, Ribeiro de Brilto, 
Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, Lourenço Haptista. lrineu Ma-
chado, Francisco Salles, Rodrigues Alves, Adolpho Gordo, Alfredo 
Elas. Eugeoio Jardim, Gonzaga Jayme. Vida! Ramos o Rivariavia 
Corrêa (16). 

áâo lidas, postas era execução e, sem debate, approvadas as acías 
da sessão anterior e da reunião de ii. 

0 Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte 

E X P E D I E N T E 

Cf f ie to do Sr, t » Secretario da Gamara dos Deputados' 
do iásfado de São Paulo, comimmicando que, em sessão de 
17 d«» corrente, foi eleita a 3fesa que tem de dir ig i r os tra-
balhos da autuai legis latura. - - Inte i rado, 

0 Sr. 2° Secretar io procede á leitura do seguinte 

X. 1 1 — 1017 

A Commissão d* Marinha e fiiwm de «enado, üepois dc 
íomar conhecimento da proposição dn Câmara n. 178, de 
i ? i ú , f parecer da respecíivn Commissão dnqac-ll.i Casa do 
Conirv»sso cujos fundamentos ndopía em suas linhas g e -
raes ; e ; * - • 



i •,mdç iji'.-/ t i . -Mt i rudo • • • i i " tem ,-Gdo o prepare 
d-.'S :-;r-ni>--»t'>- d ; - reservas da l* linha, e Jndtepeimvtti cu-
í ü a r «e l l es , n«HO> q w « legislação v igeníe sobre a orgAni-
:'içâ(> i.lu Ivseimlo Xurioniti estatuiu as edadci e u» condições 
das turcas respectivas fixando para o serviço das mesmas 
1'i'bervas í< -''bole de 30 annos, completo.-.- os. quaes começará 
o s' .'viço de : M linha 'Guarda Nac iona l ) ; 

i'i. asidereudo que as forças poíiciaes úo* Estados e a 
loeal ,1o l>i-ilriet>> Federal jó se consideravam, na forma de 
disposições !< incorporadas á de 1* l inha; 

(/msaierando que o recrutamento para o f f i c iae* de re -
serva não está determinado, pois o§ de I a linha, e f f ec i i vos , 
não J^isiam para as necessidades ordinárias da referida 
1" imita: ..• m da 2* Unha (Guarda Nacional ) íeein funcções 
deJ in . i Ja s cm lei, desde 05 exercícios em tempo d* paz aW o 
de campanha, ;m caso d'-1 mobil ização, mui sabiamente a 
pi oposição n, 17R de 19it5, organteou o plano d«Hl« cmíBtaiite, 
.«alvo ííg-mras alterações que julga indispensáveis para boa 
regularidade do ummin i'(>c.vulamenlo e redacção da futura 
lei, ct de parecer qn<> a propos iç iv da Gamara seja approvada 
com as seguintes : 

E M K N D A S 
t 

\> uri . i ' - - Supprimam-se as pa lavras . * a l e o posto 
de yorone l » . 

.4o ar t . 6" — Supprimam-se as pa lavras ; «a té o posto 
de co rone l » . 

^ Accrescente-ae ao mesmo a r t i g o : «Paragrapho uuico, 
é) d " v e m o poderá aproveitar, consultando-os prev iamente . 
os venera es reformados que julgar necessários para os ser-
viços da reserva . 

\o or t . 8'', n. 2 — Aceceseenie-se, «iu f i n e » ; «e g e -
ricraf?, 72 anuos» . 

A o art, 9.' _ Substituam-se as paFavras «que vestirem o 
i n f o r m e s pelas seguintes «nas mesmas condições dos ef-
fectivos do Exe r c i t o » . 

A,-, orl , 12.» — Onde $ P cliz: « 4 i » , diga se : «-:-?o,. 

Ao^ mesmo artigo, leilra h. depe:>s da pr lav ia « supeno 
res», diga-se: «ou a elJns equiparadas ei v i s » . 
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A " mesmo artigo, )>.-ilra •". redija-se assim: «eutlre of-
jfciacs inferiores eí fectivop do Exerc i lo . com cinco a «noa no 
minimo, de bons -erviços oDeci i ros , dia a dia, a r reg imen-
tados» . 

Ao mesmo artigo • - Accrtscente-.ve: {;• entre os ofí ieiaes 
rias sociedades de l i ro qur tenham companhia ou batalhão 
organizados e quo na data desta lei estejam exercendo as 
funoçóps do seu posto a dous annos pelo menos, até capitão, 
tendo tomado parte em manobras ou em mobil ização, para 
auxi l io á manutenção da ordem. 

A<> art. I í — Aecrcsccnto-se depois da pala\ ra •supçr io . 
i es» n« seguintes: « o « « cilas equiparadas c i v i s » . 

Ao mesmo art igo % 1." — SuhstiUin-se a palavra «a f f l -
nidades» por «ap t idões » . 

Ao arl. 15 — Onde diz * I 3 » . diga-se « f 2>, 

A » art. to ~ Substitnam.se as palavras «os pr imeiros 
sargentos o sargentos ajudantes» pelas seguintes: «os- nf. 
deiaes infer iores e f f ee i i vos do Exerc i t o » , e onde se )ê #mia-
t ro » . d iga-se : «cinco.*. 

Ao ar l . 17 — Depois da palavra « 'mob i l i zado » » . subsl1-
tna-.-e o f;111• I.«.«tií pelo <cguk,tc: ( e m serviço mi ipumdu far-
dados }>. 

Ao ar l . 18 — Supprima-s<». 

A " a ri . IP Depois da palavra sofficíues. acereseente-
.«e: " s u p e r i o r e s » . E mais adeante. depois da palavra « c o n -
d u c l a » . subsUtuain-se as nnlnvrn* finíms por estas: c. má. 
deshonesta ou t r a i ç ã o » . * 

A r i . : " í i ... Onde -•<:• diz -.< soldo v . -lisa-;•»•: « m e i o s o í . - h . i » . 

Ao mesmo artigo, depois das palavras: « £ m campanha 
p o r é m » arcrrsrtmte-so: .< r>n * m se rv i ro mi l i tar obr igatór io- ' . 

Ao imteOío art igo - - Onde se diz « Pa rag rapho unico. . . 
diga-se paragrapho 1". passando a constituir paragropho 
ci per iodo anterior n e s s e paragrüpho. 



SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1Ô17 241 

Accrescente-se : A r t . Os . off ícíaes das forças estaduaes 
e do Distr icto Federal e Te r r i t ó r i o do Ac re não estão com-
prehendidos na disposição anter ior . 

A o art . 21 — Depois da .pa lavra « s e r v i ç o » , d iga-se : « m i -
l itar » . 

Ao art . 22 — Depois da palavra « s e r v i ç o » , diga-se: 
« m i l i t a r terão os mesmos dire i tos que as do Exerc i to aet ivo 
de igual p o s t o » . 

Ao mesmo art igo — Suppr ima-se o paragrapbo único . 

Ao art . 23 — Em vez de « 4 4 » diga-se « 3 0 » . 

Ao art . 24 — Em vez de « Por decreto do Poder Execut i -
vo » d iga-se : « Por portar ia do Ministro de Estado nos N e -
gócios da G u e r r a » . 

Ao art . 26 — Em vez de « 1 7 » (liga-se «16 . . 

Ao ar t . 27 — Accrescente-se depois da palavra « in f o r -
mações » , « e m cada s e m e s t r e » . 

Ao ar t . 29 — Accrescente-se « i n f i n e » : « s a l v o si por 
actos de bravura adquiriu postos, mais e l e vados » . 

Ao art . 30 - Accrescentem-se depois da palavra « p r o -
moções » , as seguintes: « a c i m a do pr imei ro pos t o » , e depois 
da palavra « f e i t a s » substituam-se as restantes até o f inal 
pelas palavras « c o m o no E x e r c i t o » . 

Sala das Cornmissões, 20 de julho de 1917. — P i res F e r -
reira. Presidente. — F. Mendes de Almeida, Relator. — Soares 
dos Santos. — índio do Bras i l . 

PROPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N . 178, A QUE SE IU5-
FEREM O PARECER E AS E M E N D A S S U P B A 

O Congresso Nacional decre ta : • 

C A P I T U L O I 

CORPO DE OFFICIAES DA RESERVA DE 1* LINHA 

A r t . 1." O corpo de off iciaes da reserva de 1° linha será 
constituído por duas classes: 

A 1" classe comprehenderá todos os off iciaes reformados 
do Exerc i to , a que se re fere o ar t . 6", até o posto de coronel, 

s. — voi. n i 16 
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salvo os que o t iverem sido por incapacidade physica ou má 
conducta: 

A L" classe eomprchunderá todos os off iciaes da reserva 
recrutados de conformidade com o capitulo 111 deste projecto. 

Art.. 2." Os cpradros das diversas armas . e serviços do 
corpo de off iciaes da reserva de I a linha serão f ixados pelo 
Poder 'Executivo, attendendo ás necessidades da mobil ização 
do Exerc i to de 1" l inha. 

Ar t . 3." A alteração dos quadros compete ao Presidente 
da Republica, mediante proposta do Estado-Maior do E x e r -
cito feita por intermédio do Ministér io da Guerra. 

A r t . i." Os of l ic iaes da reserva de J" linha terão cader-
netas, sendo seus assentamentos eseripturados aos corpos de 
tropa a que est iverem adstnctos e nas secções das di tf cren-
tes armas e serviços do Departamento do Pessoal da Guerra . 

A r t . õ." O quadro e destinos de mobilização dos o f f i -
ciaes da reserva de I a linha serão publicados de três cm tres 
annos polo Departamento do Pessoal da Guerra, mas terão 
caracter reservado, só sendo distribuídos ás autoridades que 
precisem ter delle conhecimento. 

OAP IT IJLO I I 

DOS OFFICIAES ÜE, 1* C L A S S E DA RESERVA — SKIJS OEVEitKS ) . 
DIREITOS 

•Art. 6." Os of f ic iaes da l" classe da reserva prov i rão de 
todos os of f ic iaes do Exerc i to permanente reformados vo lun-
tária, ou eompulsor iamenle até o posto de coronel. 

A r i . ;." Os of f ic iaes do Exerc i to , permanente, re formados 
do conformidade com as disposições do artigo anterior, pas-
sarão 'á -I* classe da reserva, f icando á disposição do Poder 
Execut ivo , para serem empregados, quando se f izer mister, 
em postos previstos no plano cie mobi l i zação: commando de 
unidades em campanha, serviço terr i tor ia l e empregos seden-
tários nas d i f fe ientes repartições do Ministério da Guerra, etc. 

(Art. 8." Passarão á situação de reforma definitiva, não 
podendo, em nenhum caso, ser chamados pelo Poder E x e -
cut ivo a serviço, os of f ic iaes da !•' classe da reserva : 

l'\ que em inspecç.ão de saudo, a requer imento séu ou 
ex-officio, forem considerados incapazes: 

2°, que att ingirem os seguintes limites de idade : o f f i -
ciaes subalternos c capitães, 55 annos; off iciaes superiores 
65 annos. 

A r t . 9.» Os of f ic iaes da 1" classe da reserva e os r e f o r -
mados def ini t ivamente, estarão sujeitos ao regulamento d is -
cipl inar c ao Código de Justiça Alüi far , sempre que vestirem 
o uni forme, ou em suas relações de serviço com as autor i -
dades c membros do Exe r c i t o . 

A r t . 10. No caso de mobi l ização parcial ou total, para 
instrucção de reservas cm tempo de paz ou cm operações de 
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guerra, os of f ic iaes de I a classe da reserva receberão v en -
cimentos iguaes aos dos off iciaes cio Exerc i to permanente do 
mesmo posto. 

A r t . 11, 0 of f ie ial da I a classe da reserva, em operações 
de guerra, poderá ser promovido por merec imento, aclos de 
distineçao e Gravura, de accôrdo com os termos expressos da 
le i . 

Paragrapbo único. Terminada a campanha, o of f ie ial de 
1* classe da reserva voltará á reserva no posto a que t iver 
sido promovido, sendo sua pensão de re forma melhorada de 
accôrdo com esse posto. Os não promovidos que houverem 
sido empregados em campanSha, ou serviços exigidos pelo 
estado de guerra, terão ao terminar esta sua pensão me lho -
rada, contando-se para isso o tempo decorrido desde a m o -
bil ização até a data da f inalização da guerra . 

C A P I T U L O I I I ' 

DOS omCIAES 0.A SEGUNDA CLASSE DA RESERVA — SEUS DEVERES 
E D IRE ITOS 

'Art . I I ' . Os off iciaes da 2» classe da reserva serão r e -
crutados ; 

a) entre os off iciaes do Exerc i to permanente demitt idos 
a pedido, até completarem 4-4 aniios de idade; 

b) entre os estudantes das faculdades superiores da Repu-
blica que, ao completarem 18 annos, e, por conseguinte, antes 
da incorporação de sua eilasse, requererem ao Ministro da 
Guerra optando pelo voluntariado a of f ic iaes da reserva e 
entre os titulados das mesínas academias antes dos 30 annos 
de• idade; 

c) entre todos os cidadãos de 13 a 30 annos que hajam 
completado com suecesso o curso de t iro e evoluções de uma 
sociedade de t i ro , e f izerem um serviço de seis mezes em .uni-
dade de tropa da arma escolhida; 

d) entre os aluirmos dos Collegios Militares, que, ao f i -
nal izarem o curso, serv irem seis mezes em um corpo de 
tropa; 

e) entre os pr imeiros sargentos e sargentos-ajudantes, 
com quatro annos, uo mínimo, cie bons serviços a r r eg imen-
tados . 

Ar t . 13. O offieial demissionário será incluído no quadro 
da reserva da respectiva arma sempre que houver vaga, no 
posto em que houver obtido demissão: e caso não queira ser-
v i r como off ieial, será incluído na reserva, como simples 
soldado, compet indo- lhe as obrigações de sua classe. 

A r t . l i . O serviço dos estudantes e titulados das fa-
culdades superiores da Republica, candidatos a of f ie ial de 
reserva, terá a duração de um anno em corpo arregimentado. ' 
O dos estudantes poderá ser effecLuado entre os 18 c 24 an-
nos, e o dos titulados, até aos 30 annos. 
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| i.» Tanto quanto possível, os estudantes e titulados 
serão distribuídos de preferencia pelas differentes armas e 
serviços de accòrdo com as aff ínidades que elles tenham ás 
carreiras que abraçaram. Os engenheiros e estudantes de 
engenharia, dest inar-se-hão á engenharia e art i lharia; os m é -
dicos, pharmaceuticos, veter inár ios e dentistas e os estudantes 
destas especialidades, de. pre ferencia ao corpo de saúde, etc . 

§ 2.° O tempo de serviço para os candidatos ao corpo de 
saúde será fe i to seis mezes arregimentados, e os outros seis 
em estabelecimentos sanitários do Exerc i t o . 

'A r t , 15. Os candidatos eomprehendidos nas letras b, c 
e d do ar t . 13, terminando o seu tempo de serviço, desde que 
tenham demonstradora necessária aptidão moral, serão sub-
mettidos a um exame de capacidade profissional e mteHe -
ctual para o posto de aspirantes a of f ic ial de reserva, perante 
uma ocmmissão de quatro of f ic iaes do corpo em que s e r -
v i ram . 

A i d . 16. Os pr imeiros sargentos e sargentos-ajudantfis 
que tenham quatro annos, no mínimo, de serviço a r r eg imen-
atdo, poderão ser propostos ao alto commando para o posto 
de 2" tenente da reserva, quando não tendo notas que o.s des-
abonem obt iverem o voto favorável de um conselho de o f f i -
ciaes, composto do commandante e fiscal da unidade c dos 
eommaiidantes das unidades i mmedíalaineníe subordinadas, 
além do curso mais elevado da escola írogimentvil do seu 
corpo. 

'Paragrapho unico. !A p r o p o r á será acompanhada pela 
certidão de assentamentos do candidato e pelo voto escripto 
c. iuilificnúo díi commissão. 

A r t . 17. Os of f ic iaes ria 2" classe da reserva estão suje i -
tos ao regulamento disciplinai- e Código de Justiça Militar,, 
sempre que est iverem mobil izados, ou quando vest irem, em 
serviço ou fora Uelk, o uni forme. 

A r t . 18. Em todos os actos de sua vida civ i l , trajando á 
paisana, estarão submettidos ao regimen do direito comnium. 

'Art, i p . >0 o í í ie ia l da i " clas-e da reserva será demitt ido, 
quando eondeninado pela justiça civi l ou mil i tar a qualquer 
pena infamante ou quando, medianle conselho de disciplina, 
composto de tres of f ic iaes do (Eocercito permanente do mesmo 
poslo ou superior, nomeado poi- autoridade mi i i tar compe -
tente, f icar comprovado, ter eonriuefa irregular, immoral o 
deshonesla. 

§ 1." E' autoridade mi l i tar competente para nomear o 
conselho de disciplina aquella a que, por seu destino de m o -
bil ização, est iver subordinado a of f ic ial de reserva. 

§ 2." Os papeis do conselho de disciplina com a sentença 
lavrada pelos seus membros, serão rernettidos, por via h i e -
rarchica, ao Presidente da Republica, para o ef feito do d e -
creto demissionário . 
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A r t . 20. Quando mobil izado para manobras, o off icial 
da reserva de T classe receberá apenas o soldo correspon-
dente ao seu posto. 

E m campanha, porem, perceberá os vencimentos iguaes 
aos dos seus camaradas de igual posto do Exerc i to pe rma-
nente . 

Paragrapho único. Si o o f f i c ia l de reserva oecupar um 
emprego publico, terá direito, em manobras, a optar entre 
o soldo c os vencimentos de seu cargo . 

A r t . 21 . O off icial da 2' classe da reserva, inutil izado 
em campanha ou em serviço, tora direito á re forma, com as 
vantagens do seu posto o dos annos de serviço na reserva. 

A r l . 22, As famíl ias dos of f ic iaes de 2' classe da re -
serva 'ti ue fali cr orem em campanha, ou em conseqüência dc 
fer imentos adquiridos em serviço, terão direito a uma pen-
são equivalente ao meio soldo que legarem os of f ic iaes do 
Exerc i to aetivo de igual posto. 

Paragrapho único . Si o of f ic ial de 2" classe da reserva 
for funecionario publico, sua famí l ia terá d ire i to á opção 
entre essa pensão e o montep io . 

A r l . 23. Os off iciaes da 2 a classe só serão obrigados a 
servir até a idade de 41 annos completos. 

C A P I T U L O IV 

DAS P R O M O Ç Õ E S DOS OFFICIAES DA 2 ' CLASSE DA RESERVA 

A r t . 2 L As promoções serão feitas por decreto, do Puder 
Execu t i vo . 

A r t . 25 . Para a promoção a 2" tenente serão necessários 
tres mezes de serviço arregimentado, como aspirante, em 
corpo da arma do candidato, .e proposta favorável , p l ena -
mente justi f icada, do conselho de off iciaes dc que trata o 
ar t . 17. 

Paragrapho único. Durante estes tres mezes de serviço 
o aspirante não perceberá venc imentos . 

A r t . 26. A promoção aos postos immediatos será gra-
dual e suecessiva, exig indo-se em cada posto um interstício 
de dous annos e um serviço de tres mezes arreg imentado. 

A r t . 27. Dependerá a promoção das informações rio 
commandante da unidade env que serv i r o candidato. Si as 
informaçóTes forem desfavoráveis, não será p r omov ido . . 

A r t . 28. Durante os tres mezes de estagio para a "pro-
moção, o candidato nada receberá do Lbesouro . 

A r t . 29. A carreira do of f ic ial da 2" classe de reserva, 
em tempo de paz, terminará no posto de tenente-coronel . 

A r l . 30. Em tempo de guerra as fromoções só serão f e i -
tas por actos de merecimento, distíneçao ou bravura, men -
cionados em ordem do dia do eommando em chefe , na ocea-
síão do f e i to . 
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Ar t . 31 . Em igualdade de posto, seja qual fòr sua an-
tigüidade, o of f ieial de reserva de qualquer classe não terá 
precedência setor e o of f ie ial do Exerc i to permanente . 

A r t . 32. Approvado esse pro jecto deverá ser expedido 
o regulamento indispensável á sua execução, revogando-se as 
disposições em contrar io . 

Gamara dos Deputados, 29 de dezembro de 1916. — As-
lolpho Dutra Nicacio, Presidente. — Antônio José da Costa 
Ribeiro, 1° Secretario. — Juvenal Lamavíine de Faria, 2 o Se-
cretario. — A i m p r i m i r . 

E' novamente lido, apoiado e, por ter preenchido n t r i -
duo regimental, vae a impr imir o projecto do Senado n . 8, de 
1917, que suspende durante o 2" semestre do corrente anno 
a cobrança do imposto sobre subsidio, vencimentos, e t c , es-
tabelecido pela lei n. 3.213, de 30 cie dezembro de 1915, e 
regulada pelo decreto n . 11.914. de 26 de janeiro de 1916, 
cujas taxas são de 2, 5, 8 e 10 %, sendo reduzidas a 5 e 
10 %, respectivamente, as taxas de 15 e 2 0 % . 

O Sr. Luiz Vianna — Sr. Presidente, o telegrapho acaba 
de nos noticiar 0 passamento do i l lustre brasileiro, ex -Go-
vernador da Bahia, o S r . Dr . Arau.jp P inho. 

O Sr . Dr . Araújo Pinho passou pelos altos postos po l í -
ticos deste paiz, sempre com muito bri lho, quer pelos seus 
talentos, quer pelas suas v ir tudes cívicas. 

Não pôde ser, portanto, esquecido do Senado, razão por 
que peço a V . Ex, que consulte a Casa si consente na inser-
ção de um voto de pezar, na acta da sessão de hoje, peto seu 
failecirnento. (Mnito bem: muito bem.-) 

O Sr. Presidente - - O Sr . Senador Luiz "Vianna requer 
uni voto de pezar na acta da sessão de hoje pelo fal leeimento 
do Sr. Dr. Araújo P inho. Os senhores que apprnvani esse re-
querimento queiram levantar-se. !Pmtsa.) 

Foi nvvpvovado. Será consignado na acta um Ivoto de 
pezar. 

ORDEM DO D I A 

ALTERAÇÃO DE LIMITES ENTRE OS ESTADOS DO PARANÁ K 
SANTA CATHARlTdA 

2° discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n . 34, de 1917, que. approva o accôrdo celebrado entre os E s -
tados do Paraná e Santa Gatharina, modiÜcando-Vhes os 
l imites . 

O S i % Ruy B a r T b o a a — S r . Presidente, do propósito 
em que me tenho mantido ha muito, do me abster desta tribuna, 
para nao occupal-a com a minha presença importuna e a minha voz 
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desprezada (não apoiados), vejo-me obrigado a sair boje para aoudir 
aos reclamos dã rainha consciência e ao insistente appello da popula-
ção interessada, encetando este debate era cpposição àa conclusões 
do parecer apresentado pela honrada Commissão de Constituição e 
Diplomacia, 

Sou, Sr. Presidente, daquelles que acolheram com sympathia a 
tentativa de um meio conciliatório para resolver esta qnestao inve-
terada. Sou dos que receberam esse expediente como digno de ap-
plauso, e dos que se pronunciaram em seu favor. Fil-o declarada-
mente numa carta endereçada ao honrado Presidente do Paraná. 
Fil-o, porém, Sr. Presidente, na persuasão em que estava, primeiro, 
de que na consummação desse accôrdo se houvessem respeitado os 
preceitos constitucionass ; segundo, de que em relação a esse accôrdo 
se tivesse ouvido o sentimento das populações interessadas. 

Nem uma nem outra dessas duas condições, porém, presuppostas, 
subentendidas, evidentes no meu apoio, se verificaram em relação 
ao accôrdo que hoje se vae começar a discutir. Nem se guardou o 
respeito devido a um dos mais claros preceitos da Constituição, a um 
dos textos mais explícitos da nossa lei fundamental, nem as popula-
ções interessadas foram consultadas sobre o destino que se lhes ia 
dar, sobre a sorte que se lhes reservava neste accôrdo em que cerca 
de cem mil brasileiros viam resolver-se a sua situação política no 
paiz,.sem que contra todos os preceitos, contra o espirito manifesto 
do regimen a que todas as nossas instituições obedecem, se lhes des-
sem a libnra de solicitar o seu assentamento. 

A questão, deste modo posta, incorre de seu começo em uma grave 
imprudência, em uma imprudência excepcional, na maior das impru-
dências, porque, a pretexto de se resolver a inveterada questão pelo 
caminho de uma tentativa conciliatória, se procedeu contra as condi-
ções elementares de toda conciliação, deixando de levar em conta 
o assônso dos interessados na solução que, se adoptava. 

Essa prudência, portanto, Sr. Presidente, esse amor da paz, esse 
desejo de restituir a harmonia na família brasileira, peccava de 
nasceuça por lhe faltar o mais necessário dos requisitos essenciaes á 
sua legitima consummação. 

Era natural que, resolvido nestas condições, o accôrdo, em vez 
de restituir á tranquillidade o território agitado por esses antigos de-
bates, aeccuclesse novos resentimentos, novas queixas, provocasse 
novas agitações e creasse o problema hoje.mais grave do que nunca e 
que, neste momento, se levanta perante o Senado brasileiro. 

Não o venho, Sr. Presidente, encarar pelas varias o múltiplas faces 
em que elle se caracteriza. Mesta quostâ.0 ha tres grandes questões: 
a questão jurídica, a questão política e a questão constitucional. Cada 
uma dellas daria amplo espaço e vasta matéria para os mais largos 
debates. 

Mas eu não me quero lançar no terreno opinativo do assurapto, 
não me quero hoje envolver nem na questão jurídica, discutindo o 
dominio do território disputado entre os dous Estados contendentes, 
nem na questão política, venti lando os consideráveis e g raves 
interesse que a esta questão se a l l i am. Meu intuito, S r . P r e -
sidente, é discutir, mas discutir ponto por ponto, l inha po r 
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linha, cireumstancia por cireumstancia, a questão da inte l l i -
geneia constitucional dos textos a que está subordinado esto 
problema. 

Para demonstrar ao Senado que o accòrdo não pôde ter 
a sua approvação; para demonstrar ao Senado que, em vez 
de vo tar com as conclusões do parecer, o seu dever é vo tar 
contra os fundamentos del le; para demonstrar ao Senado que 
não podemos appruvar este accòrdo sem revogarmos se iente-
mente e de propósito del iberado a nossa lei fundamental 
scienícmente e de propósito deliberado, Sr. Presidente, p o r -
que a evidencia do texto é tão clara, é de tal re levo, é tão 
inquivoca, é tão absoluta, é' tão eloqüente, é tão indiscutível, 
que não poderíamos dar a esse convênio nosso assentimento, 
sem praticarmos, intencionalmente, a mais grosseira das v i o -
lações consti luieionaes. peço ao Senado, hoje mais do que 
nunca, para o exame cabal deste assumplo, para a analyse 
completa dos elementos deste problema, toda a sua attenção, 
a sua indulgência mais paciente, a sua maior tolerância para 
<com o orador que neste momiento tem a honra de lhe d i r i g i r 
a pa lavra . 

Árido é o assumpto, Sr. Presidente, aborrecido e enfadonho, 
porque se trata de proceder, longamente, ao exame de um problema 
de interpretação, que estaria, á primeira vista, resolvido si os inte-
resses que arrastam os hoineos no jogo deste, regiinen os não l e -
vasse, tantas vezes, a se- rcbellarem contra a evidencia, a se refugiarem 
contra ella, nos mais grosseiros sophisinas. 

Permitia-me, pois, o Senado recorrer a estas notas (inostraudo-a-i) 
para que s discussão do ponto tcchnico, ao qual está subordinada a 
solução do problema constitucional, seja exacla, seja completa, seja 
rostricta, não exorbite dos limites necessários mas dentro desses 
limites esgote completamente todos os elementos do assumpto. 

O texto constitucional, Sr. Presidente, por onde se rege a hypo-
these, é do art . 4", no qual a nossa Constituição determina : 

0 texto constitucional por onde se rege a hypothesc é o do n, 4, 
no qual a nossa Constituição determina: 

«Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, 
ou desmembrar-se, para se annexar a outros, ou formar novos 
Estados, mediante acquiesccncia das respectivas assembléas 
legislativas, em duas sessões annuacs suecessivas, e approvação 
do Congresso Nacional.» 

O accòrdo, que ora se. discute, em.rc o Paraná e Santa Catha-
rina, versa declaradamente sobre uma região cujo domínio ambos 
esses Estados reivindicavam, e que, sendo attribuido agora a nm 
deites por esse ajuste entre os dous governos, altera os limites entre 
essas duas cirnumscripções políticas do território brasileiro. 

Não pôde, pois, haver duvida nenhuma que o assento do nosso 
direito para a resolução da matéria, encarada assim a. questão, se 
'acha na disposição constitucional que acabamos de ler. Aliás, é o 
que as duas partes contendentes no assumpto estão de harmonia em 
reconhecer. Divergindo quanto á int.clligencia desse texto, não lhe 
divergem quanto á applicabilida.de. 
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Uns c outros, portanto, concordam em que o Congresso Nacional 
não pôde approvar o convênio celebrado entre o governo paranaense 
e o governo oaíbarinensc, sem qnc primeiro cada ornadas assembléas 
legislativas dos dous Estados tiolle acquiesoesse «em dnas sessões aimuas 
suecessivas». 

Ií' o que se confessa no próprio texto do instrumento de accôrdo, 
firmado cm 20 do outubro de 1916, onde as cláusulas segunda e 
terceira rezam: 

«O presidente do Paraná e o governador do Estado cie 
Santa Catbarina convocarão para o mez de. novembro próximo 
vindouro as respectivas Assemblóas Legislativas, as quacs se 
manifestarão sobre, este accôrdo depois de resolverem a, res-
peito da regularidade do processo nelle seguido.» 

«Eni fevereiro de 1917, a Asseinbléa do Paraná, em sua 
sessão ordinária, e a de Santa Cathariua, de novo convocada 
extraordinariamente, emittirão pela segunda- rez o seu voto 
sobre o mesmo accôrdo.» 

Dc conformidade com este ajuste se procedeu em ura e outro 
Estado. A assembléa legislativa do Paraná outorgou o seu asseu-
timento em novembro do anno passado, em uma sessão extraor-
dinária, e, na sua sessão ordinária, em fevereiro deste anuo ; a do 
Santa Catharina deu o seu consenso nos mesmos mezes, mas, de uma 
o ouü^a vez, em sessões extraordinária*. 0 segundo Estado, pois, 

,nunca deliberou sobre o assumpr.o em sessão ordinária. O pri-
meiro só ama vez adoptou em sessão ordinária essa deliberação. 

E' deste modo que se pretende estar observada, senhores, a 
norma constitucional. 

Vejamos si, realmente, o estará. 
Não se contesta que, em cada um dos dons Estados, o accôrdo 

lenha recebido o beneplácito legislativo em duas sessões da compe-
tente assem bléa. 

Quanto a este ponto, logo, não ha duvida nenhuma que se 
executou o preceito constitucional. Palia eile em sessões: e este nome 
alcança tanto as que ftmecionam ordinária, quanto as que se celebram 
e \ traord i na ri a me n te . 

Certo é, outrosim, que essas sessões foram suecessivas uma 
á outra, porquanto entre a primeira e a segunda nenhuma sessão 
mediou. Por este lado, pois, está, igualmente, respeitado o manda-
mento constitucional. 

Quer olle (pie o consont i o^ to das legislaturas esladuaes se 
dê em ditas se**ées. Em d u a ^ sessões o deram etlas. Quer. 
uiuda, que essas dnas sessões sejam entre si sitccessiras. Suecessivas 
foram. 

Mas isso não ò tudo que o artigo 4o da Constituição exige- As ses-
sões, onde se approvem taes accôrdos, hão cie ser duas em cada Estado. 
Hão de ser, também, tHccowfot*. Mas necessário é, outrosim, que 
sejam annuaes. «.Mediante acquiescencia das respectivas assembléas 



180 ANNAES DO SENADO 

legislativas», prescreve o texto constitucional, «em duas sessões an-
nuaes succossivas». 

Na redacção da cláusula, o «annuaes» precede ao «successivas», 
e vem a ser, desta sorte, o primeiro qualificativo das sessões que se 
requerem. Embora sejam successivas, se, primeiro, não forem an-
nuaes ou annuas, estará violada a exigência constitucional. 

Examinemos, pois, se as duas assembléas legislativas, quando 
assentiram no accôrdo, iiiDCcionaram em sessões annuaes. 

Estava na sua sessão annua! a assembléa paranaense em novem-
bro do anno transacto? Estava na sua sessão annual a assembléa de 
Santa Catharina em novembro daquelle anno, ou em fevereiro do 
corrente? 

Não, não estavam; porque essas três sessões eram extraordinárias 
e as sessões ordinárias de uma assembléa é que são as suas sessões 
annuaes. 

Demonstremos. 
Aqui está, Senhores, um dos casos em qne a solução do pro-

blema hermenêutico depende unicamente do sentido legal dc uma 
palavra. 

Desnecessária seria esta demonstração, se a política interessada 
no assumpto não andasse por ahí turvando a luz meridiana. 

Bastaria, então, appellar para o senso coro muni, para o uso cor-
rente, para a significação comesinha, inconcussa dos vocábulos. 
Ninguém esclarecido por esse lume da razão ordinária, na qual ainda 
os espíritos menos bem dotados tem parte, me negaria que, quando 
se falia nas sessões annuaes ou annuas de uma assembléa, só se .pôde 
cogitar das qne ella celebra annualmente, das que ella celebra todos 
aiuios, das que ella celebra cada anno. e que as sessões extraordi-
nárias, como este mesmo qualificativo o declara, não se celebrando 
cada anno, não se celebrando tolos annos, não se celebrando annual-
mente, não cabem; não podem caber na cathegotia das sessões 
designadas como annuas ou annuaes. 

Mas, uma vez que as águas mais crystalinas se toldam, quando 
nellas mexe o interesse político, releva estabelecer a prova da prova, 
e levar, sc possível, a evidencia á sobre-evidencia, escudando um por 
um, na sua simplicidade já rudimentar, os elementos dessa conclusão 
intuitiva. 

Toda a contraversia, como já so mostrou, gyra em torno da 
significação do adjeetivo annuaes ou annuas, com que, no artigo 4o 

da Constituição Brasileira, se qualificam as sessões nas quaes os 
aceôrdos entre os nossos Estados sobre alteração dos seus territórios 
devem receber o assentimento das suas assembléas legislativas. 

A palavra animo, desde os seus priniorri os. o cm todos os idiomas, 
que, com leves inoddicações o teca» adoptado, sempre' circulou com 
duas significações distinetas. ™ 

Ora exprime o que dura todo um anno, o que abrange uni annft 
inteiro. 

Ora indica o que acontece todos os annos, e que aimo por anno 
se verifica. 

No primeiro caso marca os limites dc uma duração. 
No segundo fixa a periodicidade a uma oceurreneia.' 
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Ora, claro está que não é a primeira hypothese a que se tem aqui 
em vista : pois, segundo a nossa Constituição, não ha sessão legislativa 
que possa durar um anno inteiro. 

Poderá succeder, sim, que as câmaras legislativas trabalhem 
continuamente um anno todo. Mas, em tal caso, as suas sessões, 
no curso do anno, serão, quando menos, duas; uma ordinária e uma 
extraordinária. 

Quando, portanto, o nosso texto constitucional seoccupacom as 
sessões annuasàe assembléas legislativas no Brasil, não pode ter em 
mira a emergência de uma sessão, que dure de começo ao fim do 
anno, ou que se estenda pelo espaço de todo um anno. 

Uma sessão ordinária nunca poderia durar 12 mezes; porque a 
lei constitucional, assim na União como em cada um dos Estados, 
lhe marca uma data certa de abertura no meio do anno. Tam-
pouco seria possível que durasse 12 mezes uma sessão extraordiná-
ria : visto como parte dos mezes do anuo são obrigatoriamente 
consagrados, por inevitável disposição constitucional, á sessão or-
dinária. 

Nenhuma sessão, pois, de assembléa legislativa, entre nós, pôde 
ser annua, ou annual, no sentido, que esse vocábulo tem, de durar 
ella 12 mezes, todo o anno, um anno, o anno inteiro. 

Resta, logo, ao qualificativo annuo a sua outra significação, 
vernáculae universal. , 

Vejamol-o, senhores, começando-lhe o estudo pela nascença, para 
ser completo. 

Tomemos os dons maiores e mas autorizados léxicos latinos: 
o de FORCELLINI e o deFREUND. 

Já antes do primeiro deli es nos ensinava o velho CALEPINO que 
« annua dicitur qui fit singulis annis» (Ecliç. de Veneza, 1778, 
pg. S i , co l . !*•) Isto é : Chama-se annuo o que se faz todos os 
annos». 

A definição de FORCELLINI expríme-se quasi nos mesmos ter-
mos :Annus, a, um: qui singulis annis reeurrü, annivresarivs,annualey> 
(Tom. I, pg. 289, col. 2"). 

A saber: «annua è o que se repete todos os annos, anniversario, 
annual». 

Aqui temos já consignada a synonymia de annua com anual a 
com anniversario. 

Desta ultima palavra, Srs. Senadores, nos costumamos servir, 
quasi sempre, como expressão do dia em que se inteira um anno, 
ou mais annos, de um nascimento ou acontecimento. Usado assim, é 
substantivo. Mas, quer em latim, quer em vulgar, também tom o 
papel de adjectivo, significando então, a respeito de qualquer cou-sa, a 
sua condição de se reproduzir cada anno. (BLUTEAU, MO-
RAES, e tc . ) 

FHEUND não se pronuncia de outra maneira: «Anivius: qui revient 
ou se fait tous les ans; annuel.) (Trad. de THE1L, tom. I o . p. 173, 
rol. 2 o ) . Isto ô : «annuus, o que volta ou se faz todos os annos.) 
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E* assim que VIRGÍLIO, nas Georgkas, alludc ao plantio, que re-
quer do lavrador, anno por anuo, a cultura do milho; 

«Vere íabis satio : tum te quoque, Medica, pntres 
Accipiunt sulci, et niilio venit anima cura.» 

(Liv. I, v. 210), Versos que CASTILHO ANTÔNIO verteu: 

«A fava italiana, o trevo meda, o milho, 
Vosso an.71v.al cuidado, M o de semear-se ao brilho 
Do sol da primavera, emqnanto é molle a torra.» 

Outra vez, no mesmo poema, são os sacrifícios a Ceres, que cada 
anno, a seu tempo, se rcoova : 

« Io primis venorare Deos. atque « « « « « m a g n a c 
Sacra refer Corcri». 

(lb., v. :m). 
Ou, na traducção do CASTILHO : 

«Faze-me a Ceres grande os seus annuaes festejos.» 

Na Eneida o poeta adjectiva coni o mesmo epitbcto o giro do 
tempo, qnp. iodos os annos se renova : 

«Annuus exacis completitur mencibivs orbi.» 

Ou, na versão de BARRETO FEIO : 

••Decorridos os mezes, se completa 
«Agora o umiuo giro.» 

Tácito falia das solemnidades que, em adulai;3o a Nero, se man-
davam celebrar annualmente nas festas de Minerva: «Miro tameni 
certamine procerum decernuntur supplicationes apud oinnia pul-
vinaria, utque Quinquatrus, quibus apertae iusidies hi-lis, annvix ce-
lebrarentur». (Annal., XIV, 12.) 

Eram espcctacnlos e jogos annuos ou annuaes, não porque hou-
vessem de perdurar annos inteiros, mas por se haverem de repetir 
cada armo. 

E' da mesma palavra que se utiliza TIBULLO, para nos debuxar o 
quadro dos campos no ardor da canicula, (pie todos os annos sc re-
pete, e todos os annos despe a íerra da loira coma das suas searas: 

«Calidi quimi sideris a esta 
Deponit (lavas annna terra comas.» 

E' da mesma que usa, para nos descrever o trabalho da foice, 
ceifando cada anno as messes doiradas pelo sol: 

«Tondetnrquc seges maturos anmta partus.» (IV, I.) 
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PLINIO DIZ QUE o pavão «cauda anuuis vicibus arnissa ciun follis 
arçorum». ( I . X, 22) o que LITTBÉ, traduz : « 0 pavão perde aunu&l-
mcnte a cauda, ao cahir das folhas.» (Hist, Natur., v. 1. p. 339.) 

Noutro logar escreve que «quadrupedibus pilum cadere atqne 
subnasci, unnuum est». (L. X. T, 94) 0 que, na tradueção de LITTRÉ, 
quer dizer: «Os quadrúpedes mudam o pello todos os annos.» ( Ib,, 
p. 404). 

Quando trata da vinha, para nos dizer que, entregue a si mesma, 
ella so cobre cada anno, chaquc nnnéc, de novos rebentos (tr. LITTRÉ, 
v. I., p. 636), é do vocábulo annuus que se serve : «Ãnnuos accipt tota 
foctus.» (Liv. XVII. 3or 19). 

Para ensinar que as raizes das oliveiras hão de ser expostas 
todos os annos ao frio do inverno, subordinando-se esta operação an-
uualmente ao estado do céo. escreve, que «omnia haec aimua coeli 
ratione constant» (L.XV1I.47,3,) As arvores produzem frutos saboro-
sos todos os annos: saporis annui. (L . XI I , 1, 2. ) A cerejeira é uma 
das primeiras arvores, que todos os annos recompensam o trabalho 
do lavrador. «Inter prima hoc a pomis colono gradam annnam re-
fert» (L. XV,30,2.) Sob a influencia dos astros, siderum motu, se suc-
cedero as estações todos os annos, annua vice (L . II, 39 ,1 . ) To-
dos os annos, vice anima, no sentir do vulgo, mudam de sexo as hye-
nas. (L. 28, 27, 1. L VIII , 44, 1.) 

Ânimos todos esses factos, por se reiterarem periodicamente de 
anno em anno, por guardarem sempre o intervallo de um armo entre 
reproducção e reproducção. 

Discorrendo sobre o movimento dos astros, chama Cícero annuas 
as suas revoluções: «Et signorum ortus et obitus definitum quemdam 
ordinem servant, et annnae commutationes semper eodem modo 
finnt». (De Inventíono, 1- I . 34.) Noutro lance, oecupando-se com o 
ar, as nuvens em que se condensa, as chuvas com que rega a terra, 
as agitações com que oceasiona os ventos, lhe attribue a elle o grande 
orador a*s quadras do anuo, de annuas dá o qualificativo: «Idein ãn-
nuos (rigortim et calorum 1'acit varietatis» (De natut-a ücorum 
l. II, 39.) 

Abi está, Senhores, com esses documentos da melhor latínidade, 
sobejamente definido o annuus na caracterização especifica do seu si-
gnificado: a animalidade na reproducção periódica das cousas, a que 
•se applíca esse adjectivo. 

Vejamos agora si com o variar das duas ultimas Jettras, variou 
também, acaso, dc sentido,a palavra latina, transformando-se na sua 
equivalente vulgar: si daquclle annuus ao nosso annuo existe, no si-
gnificado, alguma diversidade. 

Já se sabe que não. 

Na definição dos mais antigos dos lexicologos portuguezes, o Pa-
dre Raphael liluteau, a palavra annual, em seu segundo sentido (que 
o primeiro, já o vimos, nada tem com a questão), quer dizer « o que 
se faz ou que se celebra todos os annos» (Vocabular, portug., tom I, 
p. 392, col. I a . ) 

Polo que, «legado annual», diz elle, vem a ser «o que se paga e 
se satisfaz cada anno» (Ibid. col. 2\) 
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Ora annual é synonymo de annuo. Toda a gente o sabe. 
Mas, si ainda anui se requerem autorí lades, citaremos a de MO-
RAES, a de CONSTA XCIO, a de OOMIVGIJES VIEIRA, a dc CÂNDI-
DO DE FIGUEIREDO, e poderíamos nomear tantas outras quantos são 
os nossos demais vocaoulistas. 

Ainda não se encontra em BLUTEAU o adjectivo annuo. MO-
RAES, porém, ,ii na segunda edição, que é de {813 (não sei si tam-
bém na primeira, de 1789), registra os dons vocábulos, defi-
nindo um e outro quasi nos mesmos termos: «Annual» , «Que se" faz 
coda anno», «Que se satisfaz uma só vez em cada anno.-» « Que se 
paga cada anno.» «Annuo, que se faz uma vez cada anno.» (Teon. t, 
p. 137 e 138). 

Da mesma sorte CONSTASClO—«Annual, de cada anno, que se 
paga cada anno». «Annuo, annual. que se faz uma vez por anno». 

Não ba differença, portanto, entre annuo e annual. Annuo, an-
nual, que se faz uma vez cada anno. 

Nas edições modernas de .MORAES se declara, no artigo relativo á 
palavra annuo, que ella é synonymo de annual, e, no concernente a 
esta, se diz exprimir ella o «que se faz, celebra ou suecede, que vem, 

; au acontece cada anno ou de anno em anno». 
AULETE dá ao adjetivo annuo como synonymo de annual, e define 

annual o « que suecede, appareco. se reaüza, cumpre, satisfaz, 
repete uma vez cada anno, oa em um período de cada anno». 

Do mesmo modo CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, que aponta annuo 
com a declaração apenas de synonymo de annual, e define annual, na 
segunda acee.pção como o «que suecede uma w s por anno». 

A mesma significação teem essas duas palavras nos outros idiomas 
neo-latinos. 

O D.ccionario da Academia Ilespanbola fed. de 1914), na palavra 
anuo, se reporta â palavra annual; e desta o sentido que nos dá é: 
«Que suecede o se repite cada afio». 

No diecionario de PETROCCI (quanto ao italiano), o autor para a 
definição de annuale nos remette á de annuo; e esta é: 

«LYogni anno. Che viene oyni anno.-» A saber: «De cada anno. 
Que vem ou oceorre cada anno» . 

O francez, para os dous nomes não teem sináo o adjectivo annuali 
e LITTRÉ assim o define: «Qui a lieu tous les ans», que suecede ou se 
realiza todos os annos. Assim, nota eíle, o voto do imposto, que, por 
se deliberar todos os annos, é annual, ou annuo: «Le vote aunuel de 
1'impôt [Diclion. tom. I, p. 1.510). 

As varias línguas novi-latinas, pois, são contestes com a de sua 
origem commum e umas com as outras em atíribuir a esses epithetos 
a mesma expressão, concorrendo todas em estabelecer que não são 
designaveis como anmiaes ou annuos siuão os objectos os suecessos, 
os actos, que se caracterizam pela sua reproduetividade periódica 
todos os annos. 

Agora, porém, se allega, iniputaodo-se esta singular opinião aos 
membros da Commissão de Constituição e Diplomacia, em cujo parecer 
aliás não a encontro, allega-so agora, ia en dizendo, que annual e 
annuo teem significações distinetas uma da outra; que annuo se diz o 
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que suecede cada anno e animai do que é de um anno, ou dura um 
annuo;qm a incon.-siituebnaliclade, portanto, existiria na approvação do 
accôrdo entra os does E*ta io% si o art. 4 o da Constituição fatiasse era 
sessões annuas; mas niio existe, dizendo el le como diz. 
« sessões annuaes.» 

Poder ia eu dar como já rebatida, pelo que' até aqui levo 
dito, esta extravagância indefensável . Mas convém apural-a. 
espremel -a reduzi l-a, visivelmente, palpavelmente, á e v i -
dencia do seu e r ro . á r i d a e tediosa é a tarefa, mormente para 
quem não t iver o habito e, com elle, o gosto de taes estudos. 
Mas trata-se da intel l igencia de um texto fundamental da 
Constituição do paiz; trata-se do direito, da vontade e da 
vida, talvez, dc uma centena de mi lhares de bras i le i ros ; tra-
ta-se de um terr i tór io maior que o de algumas nações do 
mundo. Vale , pois, a pena de l iquidar o caso, até não restar 
o menor traço de indecisão, equivoco ou sophisma possível, 
embora seja curioso — taes os prodíg ios de bysant inismo 
actual na polít ica brasi le ira — que uma questão, cujo destino 
abrange tamanhos interesses e se debate em tão perigosas 
agitações, esteja dependente de uma vogai a mais, ou uma 
vogai a menos, em urn art igo claríssimo da nossa Consti-
tuição. 

Em apoio da curiosa invenção com que me oecupo, não -ha 
sinão uma autoridade, a de frei Francisco de S. Luiz, o Cardeal 
Saraiva que, no seu Ensaio sobre alguns Synonymos da Lín-
gua Portugueza, n. 156, escreve : 

«Annuo é o que dura um anno; o que gasta um armo in-
te iro ; o que se faz por todo um anno. A terra faz a sua r e v o -
lução annua em roda do sol . Ha plantas que teem uma duração 
annua. 

«Annual é o que pertence^ou diz respeito ao anno; o que 
se faz cada anno; o que vem ou acontece em cada um anno. 
F izemos solemnidade annual festa annual, funeção annual a 
que se faz, ou se repete cada anno; e, dizemos foro , legado 
pagamento, e t c , annual, o que se satisfaz, ou paga eada um 
anno. 

« O trabalho annuo do lavrador é largamente compensado 
pela colheita annual dos fruetos, que a terra lhe produz em 
abundância. 

« D a s revoluções annua e diária da terra em roda do 
sol e em roda do seu própr io e ixo resulta a di f ferença das 
estações annuaes.» 

Mas esta distineção, que as modernas edições de Moraes 
adoptam sem outro fundamento, não teve o assentimento dos 
nossos diecionarios antigos, ou modernos, nem tem, phi loso-
phicamente, just i f icação a lguma. E ' arbitraria, aérea e insus-
tentável . O uso da língua, a o r i gem da lingua, a histor ia da 
lingua, a sciencia comparat iva da lingua a rejeita, rebate e 
destróe. 

Mas, senhores, si essa opinião fosse a que expr ime a v e r -
dade, em vez de ser favoráve l ás conclusões do parecer da 
Commissão, lhe seria precisamente, d iametralmente opposta, 
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porquanto a distincção do cardeal Saraiva é a segu in te : — 
armuo é aquelle que dura um anno e animal o que faz cada 
anno. Ora, segundo a expressão usada pelo art. -i" da Cons-
tituição, é preciso ainda que se admitia a interpretação c e r e -
brina e insustentável do Cardeal Saraiva; trata-se de sessões 
que fazem de anno a, anno; sessão ordinária, portanto. 

Mas, Sr . Presidente, a opinião do Cardeal Saraiva não tem 
a menor just i f icação nem na o r i g e m - d o nossa l íngua nem. 
na de nenhuma outra língua neo- lat ina. 

B L U T E A U , o patriarcha dos nossos lexicoíogos, não con-
signa o adjectivo anmio. mas reúne como communs ao adje_ 
ct ivo animal as duas accepções, que Fr. Francisco de S, Luiz 
quiz especializar como pr ivat ivas cada uma de ic-ada u m del les. 

/Eis o art igo do seu Vocabulário ( tomo I, pag . 392) con-
cernente ao assumpto: 

«Annual. O que dura espaço de um anno: cargo, o í f i e io , 
dignidade animal. Munvs annum. Magistratus annuus. 

«Annual. O que se faz ou o que se celebra todos os annos. 
'Anniversarius, a, um (Cicfero) . Aimus, a um ( V i r g í l i o ) . » 

E is ahi o qual i f icat ivo annual com signif icado que lhe 
quer reservar como especial a. esse adjectivo — « o que dura 
um m i n o » — c, juntamente com o signif icado que pretendem 
agora considerar especial ao adjectivo armuo, - - «e que faz 
todos os annos.-» 

•Mas. excepto o de .MOUA.F.S. todos os diecionarios po r tu -
tuguezes que registram os dons adjectivos annual e annuo dão 
os dous vocábulos como equivalentes, sem diversidade alguma, 
em signif icação, urn do outro, reunindo em cada um delles, 
como commum a ambos as duas acrepções. 

A ü L E T E por exemp lo : 

Annual: que dura um anuo: Urn cargo annual. § Que 
suecede, apparece, s'e realiza, cumpre, repete uma vez cada 
anno ou cm. um. período de cada anno. Festa animal. Pensão 
annual. Sessão annual das cortes. Renda annual. § Plantas an-
nuaes, as que duram um anno, ou que nascem, crescem, r e -
Iproduzdm-se e morrem durante nm período de cada anno. 
§ E. lat. annualís.» 

Adv i r tam bem os nobres Senadores: são annuaes as p lan-
tas que duram um anno,'e annuaes são, igualmente, as que se 
reproduzem cada anno. 

Segundo a distineção agora descoberta, só as pr imeiras , 
as que duram um anno, seriam as annuaes. As outras se r i am 
annuas. 

O autor do Diceionano Contemporâneo porém, qual i f ica 
indi.stioetamente do aimvaes umas e outras; as de um anno de 
duração e as de reproducção em cada anno. 

Mas, depois de chamar, iudifferentemente, annuaes a umas e ou-
tras, a umas e outras chama, também indiflerentuinentc, annuas, 
dizendo, no artigo relativo a esta palavra: 

uAnimo: annual. F. Lat. •annuus». 
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.Uniu-, portanto, diz UALDAá AL1.ETL', á ammit, e ,i,t>inal v 
iHtmio. 

A mesma cuu>a uos ensina JOÃO DE DEE*. no soo Dtccitmurtu 
Prowilieo ( « I . dc  lfe'!K>, pag. titij. 0 ndc se lè: 

ÍI.lniuwl. {/»c cei/i í,IRFO* os «unos, qw dum nm umiu.-, 
<• Annuo, (i. unnnal." 

Ua, mesma tóriua se pronuncia CINDIDO DE riCl EIREDO m l . de 
II*13, v. I, pags. 117 e 118). 

«Auiwal. Ove d uni mu unno. Que sitcccdc uniu i t : POC anno. 
(L;if. annvalis}». 

v Animo, 0 mesmo que annual. •> 

Ouvist.es, senhores Senadores '.' Ánmw é o mesmo que aunuai, e 
um e. outro querem dizer não só o que dura nm anno, mas o que 
acontece cada anno uma vez. 

E' o eminente autor do Now üiecioiiaHu, o mais moderno reper-
tório do nosso idioma, quem positivamente nol-o declara. 

Consultando o Dicdonavio Encyclopcdico de LACERDA (vol. J, 
pap». 226 a 227), lá encontraremos a mesma lição: 

"Annutd. Do um atino; que dura nm anno; que suecede, sc laz ou 
celebra todos os annos, ou de anno cm anno." 

"Annuo, annual, que sc faz urna vez cada anno." 

Tome-se agora o hiecionario Vmc-ernU Ponugu.cz dc ZEPEFUNO 
DE ALBUQUERQUE. Idêntica ó a noção com que explica os dous 
termos: 

vAnnual. (Hesp. anual, ital. nnniiate, t'r. aniiuci, iiigl. anmwl;. 
Que vem periodicamente todo anno; de um anuo; que dura, sue-
cede, se faz ou celebra todos cs anuoa: voto annual, exposição 
annual, foro annual, recenseamento, doença ou festa, eleição an-
nuaes. § Astron. Diz-se do phenomeno que sc prolonga, durante um 
anno. Movimento ammal do so l . . . J liotan. Diz-se dc um órgão ou 
planta que dura um anno: plantas annuaes, órgãos annuaes... § Ju-
risprudência antiga. Dizia-se dc certos direitos levantados aimual-
jnente sobre vários cargos hereditários. Direito amuialmente pago 
pelos uberne iros . § Liturg. Festas annuaes. As grandes solerrt-
nidades da religião, como as endoeoças, pasclioa, a festa dc puu-
lecostcs c o dia de Natal. § Missa anmwl. Missa que so manda dizer 
por alma do alguem todos os dias, durante o espaço de um anno, a. 
contar da- sua mor t e . . . § Rito annual. 0 quo pertence ou é próprio 
das grandes festas da Igreja, j Mcdic. Doenças annuaes. As que se 
manilesiam dc anno a anno. durante a mesma época." 

E', como sc vê. o mais abundante dc todos os nosso» dicoionarios 
na explanação das accepçoes da palavra annual. Mas nessa explana-
ção o que sobresite é a dualidade, que cila mantém constantemente 
íio seu significado, exprimindo ora «o que dura um anuo» (movimento 
annual dos astros; plantas annuaes; órgãos annuaes ; missa annual), 
ora o que vem, suecede, ou sc faz . cada anno, o que oceoixe todos os 
annos periodicamente: voto annual, foto annual, recenseamento annua!, 
doença amual, eleição annual, lesta annv.(d, rito avnuul. 

K. Yoi. U í . 17 



Annuaes são todas estas sonsas, e por mie ? l-'or d orarem todo >>m 
anno? Vão; por succederein cada anno. Como se avirâ,( poi*. a philo-
logia, agora engendrada ad fcoc, como se aecomtnodará ella comas 
eleições annuaes, eom as doenças annuaes, com as Etidoenças, a 
Pasclioa annual, o annual Pentecostes, o Natal animal, as testas, em 
sumina, annuaes da Igroga ou do Estado? 

Já vimos como esse glossário exemplifica e define copiosamente o 
annual. E que diz elle de annuo 1 Distinguíl-o-ha, porventura, de 
annual ? 

Nâo. Declara, pelo contrario, que é a mesma coesa. 

Aqui teem os nobres Senadores: 

«ANNUO. Annual, que se faz uma vez em cada anno.» 
De modo que, significando «o que se faz amo rez em cada armo-, 

annuo, por isto mesmo, é o mesmo que annwd. 
Nâo se poderia traduzir em termos mais explícitos a conformi-

dade entre annuo e annua!, em significarem, identic.amente, o que 
suecede ou se pratica uma vez em cada anno, 

Onde estará, pois, essa lingüística de oceasião com que se quer 
apadrinhar a cinco dos paes a padrinhos do accôrdo "? 

Qualquer dos diecionarios mais vulgares, mais populares diria 
aos subtis philologos dessa renovação esta mesma trivialidu.de. 

Tomassem, por exemplo, o JHccionario Pratico, de JAYME DE 
SEGUIER, e lá se lhes depararia: 

Annual, adj. (lat. annualis.)Que dura um anno: fuucções annaa.es; 
que suecede uma vez por anno, que se repete de anno a anno: juro 
annual.» 

E depois ; 

a Annuo, adj . (lat. anauus), O mesmo que annual», 

Annuo, o mesmo que annual, ouviram bem os Srs, Senadores v 
Mas, para fechar todos os pontos á controvérsia, vamos, afinal, ao 

mais autorizado lexicon do nosso idioma, o IHceionario ria Academia Real 
das Scieucias de Lisboa. Essa obra monumental acabou infelizmente 
como se sabe, no primeiro tomo, não ultrapassando a primeira letra 
do nosso alphabeto. Mas, na parte a que se circumscreve, o seu valor, 
em nossa lingua, é iucomparavel. 

Queiram, pois, os nobres Senadores ouvir como elle explica os 
dous vocábulos annual e annua. . 

«ANNUAL, adj . de uma terminação. De uia anno. que dura mu 
anno. FR. MARCOS, Vid, I, 8: «As rendas anuae$ da seu patriar-
chado oram ordinárias esmolas annuaes dos pobres.» SOUZA, Vid. 3, 
10: «Estes (juizes ordinários) são idiotas e annuaes.» Antônio Fca 
Tr . i, 134,3: «Em boa razão está, diz Santo Ambrosin, temermos 
mais o= officiaes perpétuos, que duram toda a vida nos oificios. que os 
annuaes, ou tríennaes, e l o . » . 

Até aqui o que conviria aos philologos do accôrdo. Alas pròsi«a-
mo.-i na investigação acerca do adjeclivo animal. ° 

O Diccionario da Academia, continuando na explanação, diz, ern 
seguida ser annual o—«Que se faz, suecede, ou c-debra em cada anno. 
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ou de anua cm anno.» MENDES DE VASG0.V0., Arfe Militar, 3">: «Ce-
lebrou Eneas o dia annv/ü cia morte de sen pae Auchises com estos 
militares exercícios». JACINTHO FREIRE, Via. k, iS: «Fazendo que 
os agricultores lhe aceudissem com os Inutos e foros annuacs que 
pagavam ao Estado.» (Tom. I, pags. 315-31(5). 

Ao artigo acerca cie annos succecle o que se diz respeito a annual-
inente, dirívado immediato de annual; e abi nos ensina a Academia 
Real: 

«ÂNNUA].MENTE, adv. temp. De anno em anno, cada anno, Iodos 
os annos. VIEIRA, Serm., 0, 47, n, 128: «Os quaes (juizes) se não 
elegiam annualmenle. senão quando alguma gravo necessidade o 
pedia.» 

Diz cila, acaso, que annualmente signifique por todo o anno ou 
durante o anno todo ? Não; diz que significa todos os annos, cada 
anno, de anno em anno. 

Como se arranjará com esta lição a phílologia nova"? E como se 
entenderá ella com «o dia annual da morte de Anchises»? com o dia 
animal do Natal'? com o dia annual cio Anuo Bom ? com os outros 
dias annuaes serão, por acaso, dias que durem cada qual um anno ? 

Até aqui não vae bem, já se vê, a subtileza da nova philologia 
com o Diccionario da Academia Real . 

Vejamos se lhe depara alli melhor andança a definição cie 
annvo. 

Não o esperem os nobres Senadores. Eis o que elle diz: 

«ANNUO, a, adj. O mesmo qne annual » 

Dignem-se de ouvir os honrados Senadores: « o mesmo que 
annual.» 

Annao, o mesmo que annual. Do lat. annuus. Regimento 
de Évora, 4.1 88: 

«Salvo quando se tratar de propriedade da raiz, foro, renda, ou 
obrigação annua, ou perpétua da dita contia.» Car. de Japão; 1.432, 
2: «Se"ha, daqui por deante, de escrever uma só carta annua». 

CARDOSO, Atjiologio, 2, C48: «Cuja annua festividade persevera 
a i n d a ferventissima.» 

A festa é annua, por se celebrar uma vez cada anno, annvo o > 
foro, por se pagar de anno em anno, annua, a carta, por se escrever 
uma todos os annos. Poder-se-ia, porém, dizer, egualmente, carta 
annual. foro annual, festa annual, porque annuo e annual, diz a 
Academia, significam a mesma coisa, o que dura um anno, ou 
suecede. 

Vejamos agora os idiomas irmãos mais próximos do nosso: o 
espanhol, o italiano, o írancez. 

O espanhol tem os dous acljectívos annuo o animal. Terão ellcs, 
porém, alli cada qual a sua acção discriminativa, ou serão communs 
a ambas as suas accepções? 

São communs a ambas; ambos indicam a ora o qw: abrange um 
anno, ora o que acontece cada anno. 

As provas ? 
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Aqui a.s lemos no grande Dicciunariu Ertciclapcilico de In Iciupia 
Custei lana, de ZEUÚt.0, ÜUMEZ c IZAHA. Adi no tomo 1, pgs. üUóf, n 
2u4, se l è : 

«Annual (Del, lat. aimualin) 1, Que se Atícr ú sucede cada 
afiu, ~Z, Que dvrn um alio.» 

iAnnuahiioute. « d v . Cada m<o. 
«Anuo, anua (Del. lat. ammusb adj. ü / u m ' . , . 

Que é annuo r 
Responde o castelhano: kO que è animal.» 
Que é annual ? 
Responde o hespanhol: «O que snecede cad<> como. ou o qu • 

dura <orfo o armo.» 

1'assemos ao italiano. Já citei Petrocchi. Citarei agora Ri-
gutini e Fanfani, que, no vocabulário italiano delia Lcngua Pa-
riota, 32" íuílheiro, p. 73, nos expõe mais de espaço o as-
sumpto. 

Attentem os nobres Senadores. Os iulianus possuem, como 
nós, os dous adjectivos, uni tal qual o nosso annuo, o outro 
com a íórma, levemente alterada na dissidência, dc avuvali. 

Annuali, que vem a ser? 
«Annuali, adj. Chc. accath-, o st coiapir, c st rcitimva ogni, 

anno. Anno: Fenomini annuali. Le leste annuali di nua cittá 
etc. Term. botam aggiunto di aquelle piante che vivono solo 
tm anuo, o che ogni armo si debbono ripiautere. Dal hasse lat. 
annualis». 

Dons signiíicados, portanto: o que acontece, o que se rea-
liza, o que se renova todos os nonos, como as lestas annuaes, 
ou que dura um « imo, como ;i« plantas, que i i rem uni anno 
sómentQ. 

0 desmentido aos que aquinhoam ao adjectivo animal a si-
guiiicaçâo exclusiva do que diua um anuo e reserva a da. quali-
ficar as cousas qw duram, que, oceorrem todo/ os nnno* á pa-
lavra, animo. 

Mas ainda se lhe oppõc, alli, nutro desmentido: u dicciouarisi.ii, 
italiano, depois de definir a palavra animal como o que se suecede. u 
que se opera, o que se reproduz cada anuo, vcho necode, o si cot»pie. 
o si rinoca ogni atino», acerescenta: * Annuo», declarando, por este 
modo, que o adjectivo "annuo» cabe, da mesma sorte que animal, aos 
objectos, phenomenos ou casos oceorreutes ou renováveis todos os 
annos. 

Não sei se estou euconiinodaudo aos ouvintes: uucu um tal rumor 
de vozes ! . . . 

0 Sn. Lores GONÇÍLVES — São as galerias. 

0 SH. RtiY BARBOSA — Faço, Sr. Presidente, mu .-auritieío. Estou 
até doente. Vim aqui tendo tomado um medicamento. Não tenho in-
teresse nenhum nesta questão, siuáo o do Paiz. Acho que vale a pena 
fazer o sacrifício da nossa paciência, pur algumas horas, para chc-
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garnios a poder encarar, com conhecimento do assumpfo, a so-
lução que se nos pode sobre este easo. 

0 S r . L o p e s G O . x ç a l v e s — 0 Senado está ouvindo a Y . Es. eom a 
máxima attenção. 

i.) Sn. fliiY B a r b o s a — Ru agradeço a V. Ev. 

O SR. MESDES m ALMEIDA — Temos interesse om conhecer o 
debate. 

0 S r . R u y B a r b o s a — Já lemos o rumor dos bondes e dos carros 
que passam. 

" O S r . E p i t a c i o P e s s o a •— O rumor não está. partindo do recinto ; 
é de fora do recinto. Estamos ouvindo a V. Ex. com máximo respeito. 

0 Sn. R u y B a r b o s a -• Mas eu era orligado a reclamar para ver 
se deste modo obtinha mais silencio. 

Creio que a Academia de Letras obteve outro dia o beneficio 
muito justo de suspender-se o trafego de vehicnlos durante os dis-
cursos' alli pronunciados. O Senado mereceria,, esta contemplação, 
porque muitas vezes torna-se qnasí que absolutamente impossível o 
enunciado de um discurso com as interrupções constantes do rumor 
dos carros que passam. 

0 S r . PBESMBNTE — V. Ex. tem razão. Farei uma reclamação 
nesíc sentido. 

0 Sn. R u y B a r b o s a — Nos outros paizes procura-se remediar esse 
mal fazendo-se calçamento de madeira, ou de outro qualquer modo, 
ou desviando a passagem dos carros, porque uma assembléa delibe-
rativa não pode ftinccionar sinão faliando o não se falia sin3.0 para 
ser ouvido. 

O Sn. A i u u j o G ó e s — E' uma providencia que se devia ter tomado 
ha muito tempo. 

O S r . R u y B a r b o s v —Mas senhores, isto é muito massante, é uma 
estoupada quo estou a dar aos Srs. Senadores. (.Tão apoiados geraes.) 
Antes de 'VY . Exs. eu fui o primeiro a. roeebei-a. E foi exacfamente 
para que esta massada não fosse muito maior que reduzi a notas es-
criptas, para não trazer um carro de diecionario de livros. 

Mas não é só destarte que se enuncia ali essa equivalência 
entre os dois adjectivos. O anigo concernente a «nano, o consigna 
positivamente: 

n A n n n n . l.o stexxo cia: aitawde, ma piít coinrouna». 

Ido è: 

uiinmni o mesmo m i e mutual, posto que mais rumjuum». 

Assim que, no italiano, as duas palavras encerram, cada'uma de 
per si, as mesma? idéas que. cada um dos vocábulos correspondentes 
no português, e, como no português, se podem substituir uma pela 
ontra, significando qualquer das duas, com a mesma propriedade, e 



sem a roinima differença de matiz, a condição do que dura um anno, 
ou a condição do que s"e rrproãus cada anno. 

Para significar essas duas noções o francês só possuo o adjectivo 
annuel, quasi idêntico, iotra por "letra, ao nosso annual. 

Já' vimos de que' maneira o define LITTRÉ. Mas DkUonaire Ge-
neral, muito mais moderno, de HATZFKLD e DARMSTETER nos v.w 
mostrar mais por menos o> valores dessa expressão: 

Eis o que nos dizem os dois lexieoiogos na sua obra magistral: 

.< ANNUEL, ELLE (Eimolog. Tomado do latim annualit). 

« t . a 0 que occorre todos os annos. E Qui a liea tous les um. 
Le vote annuel de 1' impõt. Une fète annuAle. O voto annual do im-
posto. Uma festa annual. 

3." O que dura um anno. Qai dure uri arj. A Rome les preteurs 
étaient animei. .MONTESQUIBÜ, Bspr, de.s Mu, 11, -18. Plantes 
annuclles , qui ne vivent plus cl'i.in a n » . 

Aqui tomos o adjectivo annual (animei) enfeixando era si os dois 
sentidos o da duraç.ão de um anno e o da. reproducção de anno em 
anno. 

Até o inglês, apezar de ser tão outra a sua descendência, assi-
milou o vocábulo latino sob a mesma forma com que elle entrou no 
português. Sem a differença de uma, letra e com a mesma gemimição 
da segunda, l i está o nosso annual idêntico na graphia e até na pro-
nuncia qnasi o mesmo. 

Pois bem, que significa, entro os ingleses, essa palavra? 
Vamos vel-o no OENTURY D1CTIONARY, onde (vol. I, p. 22ü) se 

nos depara, a seu respeito, uin artigo minucioso que será melhor ler-vos 
em vulgar do que imbutir-vos urna pagina ingleza de um livro certa 
mente eucontradiço entre os ria hibliotiicra. desta C m onde podorios 
verificar a exacção, com que o traduzo. 

Escutamos: 

«ANNUAL (Do latim medievo annualü). 

" I . De ara anuo. por um anno oo pertencente a ura anno. 
0 crescimento annual de uma arvore. Lucros anuuaes. 0 movimento 
annual da Terra. 

« 2 . Respectivo a um a mio, aos acontecimentos ou actos do um 
armo, Um relatório annuai. 

«3 . 0 quo dura on contreúa só por um armo, ou uma quadra do 
anno. Plantas on iusoctos annaaes. 

«4 . 0 que oceorro nn se renova uma re: por anno; o que acon-
tece ou se produz a itüerwllos de am anno. Uma festa ou solemtii-
dade annual». 

Todas esias signilicações, porém, se reduzem a duas: o quo dura 
ou abrange um armo ou o que se dá, o que se pratica, o que se re-
produz todos os annos. 

Mas, em todos esses idiomas, essas duas palavra-; {annual, a>i-
nuale, annuel o annuo, annuo) emanam do latim. E* o que os diffn 
rentes loxicons citados um por um nos atlestam. 
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O adjectivo annus n « vem cia mais alia laiínidade, abonado com 
o escrever dos melhores autores, Planto, Virgílio, lloracio, Ovidio, Lu-
orecio, Tibiulo, Marcial. Plinio. Tácito, Cícero: e ahi o vamos encon-
t r a r com as duas significações principaes de hoje registradas nos 
grandes lexicuns de FüiiCELLlM o FMEüND, aos quaes~já me referi, 
ainda ha pouco. 

E' annuus, diz FOR.CELLINI, « 0 que se coutem no espaço de um 
anno. Qui uniu s anniepatio continetur. Annuum tempus, o tempo de um 
anno (Cioe.ro). Nox erat annua nobis. a nout.e nos parecia de um 
anno ( 0V I : DIO, fferoid.) Annuae copiae, provisões para um anno. 
(TÁCITO, Agric. 22. ) Imperium atmum. (TÁCITO, 3 Hist, 40.) Annui 
magistratus. Magistrados annuos. (SUETÜA'., Aug. , 30.) Annui reges, 
reis annuos, (Corn. .\'ep., Annib., 1.) 

Mas, par a par com este, ali se acha outro sentido, o que ora nos 
interessa. «Item», diz FORCELLIlN'1, « qui singulis annis recurrit anni-
rersarius », e aceroscenta, em italiano : «Anmiale» . (Vol. Ir p. -289.) 

Ou, em nossa linguagem : 
Outrosira, 6 annuo (annuus) « o que se renova todos os annos, o 

qne è annivcrsario, o que, cm italiano, se chama annuale ». 
E que era anniversarius, na lingua latina ? 

« Qat singulis annis •ocrientibus ftt », diz FORCELLINI, « hoee, ste 
quotannis » , e accresçenta, em italiano: « Anniversario che si fa ogni 
anno, annuale ». 

Anniversario era. pois, o que passa cada anno, o que se faz 
todos os annos, o qne é annual. 

De sorte que. mediante estas substituições successivas de nm por 
outro vocábulo no lexicon de FOHCELLÍNl, temos que o annuo é o 
anniversario, e o atinicersnrio é o annual, Do sorte que, sendo annuo 
o annual equivalentes ambos a anniversario, pela regra de que duas 
cousas iguaes a uma terceira são iguaos entre si, o annuo latino é 
equivalente ao annual ou annuale, ou annuel dos idiomas neo-latinos. 

A essas cquivaloncias não se oppõe a nossa l ingua; porque a 
palavra anniversario, primeiro que substantivo, foi e 6 adjectivo no 
porfiignra, como nos nossos diecionarios se pôde ver. 

Mas não precisávamos fie chegar por este trabalho deduetivo ao 
qne está formalmente expresso na definição de FORCELLINI: « annuus 
qui singulis annis recurrit», a.miuo o que se repete, o que se renova, 
o que roecorre cada anno. 

E annvalis ? 
Desta palavra não lia. rasto, que me conste, nas fontes da anti-

güidade latina. E' posterior aos séculos clássicos, e de uso raro, ao 
menos, á <na nasceuça. Aponfa-so o sen emprego uma vez nas SEN-
TEiVÇAS DE PAULO, III, ti, 7*, para indicar, associado a ovi», os 
cordeiros de um anuo. 

FREI.WD apenas o regista com este sentido, o de cousa ou crea-
tura ãe um anuo e com o de. cousa que dura nm anno (Granel Diccio-
naire de !a langue la tine. v. I, p. -172.) 

Mas, se rooorrer-mo- ao Voeabidario de DD CA.VGE, o grande 
repositório da média e baixa laUnidade, isto é, do latim onde tiveram 
t «na fonte mais visinlia o= idiomas da moderna familia latina, ahi 
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encontraremos varias vezes esse vocábulo com a significação do que. 
se dá, pratica ou reitera cada anno. 

Assim, annuale ali se denomina o odicio religioso, que íorfoí os 
onnoj se celebra pelo defuneto na data do seu passamento ; «AX-
JYUALE, annuale, anniversarium, offieinm sc.iliccfi ecclcsiasticiun, vuod 
pro defuneto filiqvo, dia ejm obititx rectirrent. i« Eceletia qnoMunis . 
eelebraturv, 

Assim, por omnude se designa o anniversario de nm falleci-
mento: 

«Ilanc eonditioneni E-piscopo iinposuimos vt aminah'. rei annirer-
snriv.m motrmis Beatrieacch honoripee eclebre-tur. ••> 

Assim como onnvales se qualificam as festividades ou solemni-
dades, que se renovam todos os mino* : uQuollibct iulemne festuin 
quotannis reeurrens» 'DU CANGE. Glossarhtm ntedm et itiftmaj lati-
nitatis. Parisíis. 1.733, tom. I, pag. 454 a *55.} 

1V0 laíim, por conseqüência, existiam dons vocábulos annua c an-
nualis, este mais recente do que aquelle e de menos alia linhagem, 
de menos nobres padrinhos mas ambos consagrados, E de cada ' um 
deites, respectivamente, reconhecidamente, se geraram os nossos 
annuo e annual. Mas, com serem dous, ambos tinham alli, como aqui 
lêrn, absolutamente os mesmos sentidos. Esses sentidos alli eram, 
como são aqui, dons em cada uma dessas duas palavras : e os 
dous sentidos existentes em cada um dellas coincidiam de todo 
cm todo, sem a menor descropancia, com dous sentidos existentes na 
outra. De sorte, que, para expremir, que uma eousa durava vm anno, 
ou para affirmar que corria todos os annos, tanto fazia, como tanto 
faz agora, chamar-lhe annua, quanto chamar-lho mamai. 

Assim foi sempre em nossa lingua, assim ira latina, assim na 
castelhana, assim na italiana. Na franceza e na ingleza não existe, 
senão o annuel c o animal. Em nenhuma das duas penetrou o annuus 
latino. Mas assim como no latim o animo* tem a mesma significação 
que o annualis, do anmms e do annualis, fazem as vezes, cada qual 
cie per si só, o annuel no francez o, no inglez, o anmiai. 

Nos idiomas, porém, mais pro.ximamente irmãos do nosso, no 
espanhol e italiano, em cujo vocabulário existem, lado a lado, como 
no latino, o annual e o annuo, quem disser annual, diz annuo, quem 
disser aniiuo, terá dito aimvnl. e, dizendo-se mtmml ou annuo, se 
dirá, do mesmo modo, uma destas duas couaas: ou que o objecío, a 
oceurrencia, o phenomemo, o acto a que se liga um desses dons adjo-
Ctivos, dura íado um anno, ou que se realiza cada anno. 

De qual deites usou a Constituição brasileira no art. -Vo •? 
De annuos ? Ou de annuaes ? 

O Sn. Joio Luiz Aivres — Na etlicâo official está uiuwtie*. 

O S a . Ftt.v IUEBOSA — Parece que de annuaes: porque assim o 
achamos na redacção apresentada á Constituinte pela commissão dos 
vinte e um, na redacção approvada por aquella assenibléa, no texto 
promulgado, o que tudo consta do Diário do Comjresso em fevereiro 
do 1891', assim como dos Annaes da Constituinte. (Tomo 111 pg. 289". 
e na eolleeçio das leis brazileiras, no volnmo daquelle anno (Ps, W, 
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Todavia, cm vez de avmuie*, se adia a expressão animas cm 
muitas edições aulorizadas. Ta es a da Comüluiçâo da fíepaMica 
tios Estados Unidas do Tlrusil. Acompanhada das Leis Orgânicas 
mandadas publicar polo Ministério da Fazenda, em IStll, (pg. 4); ;i 
que se encontra no volume Leis Ihuaes, estampada em 1003, por de-
terminação do Ministério do interior, sob a diroeção de dous juris-
oonsuitos acatados, os D rs, Tarquinio de Souza e Caetano Montenegro 
(pg. 14); a que se acha no livro de Aristidcs MUton sobre a Constitui-
ção do Brasil (pg. 17); a que veta a pensa ;i obra de ALBERTO 
TORRES sobre a organiza-lo nacional, (pg. 31S). 

Ora haverá quem acredite, <e a expressão annuas contivesse idéa 
diversa da que se contêm na expressão amumes, este Vocábulo se 
pudesse trocar naquelle, de propósito, ou por descuido. 'cm quatro 
edições especiaes, dadas aos prelos sob a responsabilidade e a inspe-
cção tio Governo, o executadas por juristas eminentes uu membros 
dos nossos mais altos tribuna os ' 

Claro eslá (pie não. Como qner, porém, que seja, a demonstração 
minuciosa, exuberante o irrespondível, a que acabamos de proceder, 
estabelece irrefrasravelmonte que emrc essas duas palavras, diver-
gentes muna leltra, não lia dhergencia absolutamente, nenhuma do 
sentido. As accepçôes do adjectivo anmial são. mesmissimamente, as 
ítccepçôos do adjectivo annuo. 

Quer dissesse, pois. «sessões onuvaes» quer T.so.̂ sões anavasi-, nv-
l igo4° da constituição teria signilicadu a mesma.cousa. Ou com aueror-
minação cm ai. ou com a terminação em vo. o vocábulo havia do 
corresponder a uma da* dmi aeoepçòe* averiguadas, o não poderia 
for ou ira : ou a de durarão p><>r uni anno. ou do reproduecão 
cm cada anno. 

Consegiiiiilcmenio, a*sessões, a que alludc. art. noi", a Constitui-
ção, ou estejam a 11 i classificadas com,, anmmns, ou a estejam como 
annuas, M o de ser ou sessões que dw ou um 'ainto ou sessões que se 
reaorma todos os anuo*. 

Ora sessões que ihnem um mniu, já « nioslroi, não a< pode 
haver . . . 
. . . porquardo as sessões ordinárias, começadas sempre aos 

íl de maio, o mais a que *<• poderão prolongar, no curso do urn 
anno, é a oi lo mezes. ..• as e.x.lraordinarias, i-elebra-ndo-se tintos 
ou depois das ordinárias, não logram abranger, no decurso do 
anno, sinão os mezes que daquellas outras sobrarem. 

O Congresso Nacional poderá funecionar um anno inlrdro; 
mas para lanlo, -̂ er.-í mister ipn? trabalhe cm duas ou tres 
sessões; a ordinária, e uma ou doas exlrnordinarias. ante-
ri ores ou posteriores áquel la. 

E o que se dá com << C o n g r e g o Nacional, suecede. iu lc i -
ramcnlo da mesma sorte, com os congressos dos Estados, cm 
todos us quac.s a assrmldéa legislativa Iorn. cada anno. unia 
sessão certa, cm dia falai «• obrigada, pelo menos, a dous 
mezes do acçã.o de l iberat iva. 

l.ogo, -i não pôde ter em \J4a sessões dc um anno de 
extensão, porque taes sessões não pôde haver, claro está que 
o art, í" da Constituição, quando falia ern sessões annuaes ou 
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animas, não se p o d e re fer ir siuãn o *i>ss«1es, < j m ' se celebrem 
ile 'iDDO ein anuo. 

Aíiui me v irão, t a l v c , observai- que não basta, no caso, 
explorar diceionarios e clássicos: que, na interpretação cie 
Icxlos jurídicos, a autoridade philologica dos lexieoiogos n e -
cessita de ser contrastada o reel i f ieada pela autoridade espe-
cial do uso teclUiieo na l inguagem da jurisprudência e na 
redaeção das normas legis lat ivas. 

Á ponderação, em (ermos, não de ixa de ser razoáve l . 
Mas é justamente a cila que vou acaudir já, mostrando-vos 
que a evocação das autoridades ptrofissionaes cm matéria de 
leis não vem sinão trazer á conclusão até agora estabelecida 
o mais inoluctavel e decisivo re forço . 

Bastaria, para isso apontar no Dincionario Jurídico de 
Pere ira e Souza, o tópico .onde, trai ando este ponto, ensina 
elle dim 

«annua l quer dizer cousa d>> todos os avvos.» 

Dada em uma obra de créditos niaeistraes. como essa, 
na jurisprudência pátria, esrripta. corno se vê da sua ep igra-
phf- inicial, para ministrai ' de prompto aos alumnos dos cursos 
.jurídicos « o verdadeira significarão das palavras», essa. d e f i -
nição, evidentemente, não é a dc vim vocabulár io vulgar, mas 
a de um glossário consagrado : elucidação exacta do valor 
dos termo? admiti idos no dire i to c usado nas leis taes quaes 
as leis c o dire i to o* entendem c empregam. 

Si quizermos recorrer, em r:da de subsídios, ã ju r i sp ru -
dências dos Estados Unidos d D America cio Norte, onde. sob 
este regimen, lão a miúdo, c m razão, costumamos ir buscar 
a orientação mais correria na rolei!iar-m-ia dos textos consf.i-
fucionaes. numerosos arestos alli se nos vão deparar no mesmo 
semi ido. expl icando juridirnim-ul. 1 a signif icação do adjectivo 
nvmial. equivalente ingle?, cio no=so anmia, <• que uma decisão 
dns u-ihunaes do Estudo do- \.>vada reemihcce der ivar do latim 
mxMia. ÍStafev. Mc. Culoch 3 Kevncla. 202. 22V: . 

Urna sentença dos tribunaes do Indiana mostra o que são 
anlheitns aiwuaes, n amiial erops. rcsnltada em cada anno, do 
trabalho do agricultor durante elle. discriminada entre essa 
espécie de safras, a novidade das semenfeiras. a ceifa dos e ,p -
reacs anmiaes. umas e outras ar « im na duração da cultura de 
que procedem como na periodicidade i - m i ) que se real izam, e 
a prodncção mais ou menos espontânea dos pomares, ou dns 
passagens, que. uma vez p!anlc,dn= c desenvolvidos, n6o d e -
mandam. i>ara sua prnducl ibilidudo. o concurso da acção cio 
lavrador todos o? annos: « T h e distínetinn bchveen anmml 
crops rnerely vegefable prnducl tons of the snil. raiscd bv 
Vabor besíowcd duri na the. y e a c and trees. fr.iils and gra?=. 
xvhick are. Io preal <»• less cvfont. of s-pn:ifuueou? g row íh . 
inav be said to be wel i veengnisod and finulv estabüsed )>y 
lhe a idhor i t i c s . » -'Evans v . Tfardy. 76 Tndiana 5-27. 5 3 2 ) . 

No Estado de Nova York o art. X, § 5", da Constituição 
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do m\i. reprodueçSo literal do n r t . X, § y\ da Constituirão 
iie 189 4, occupa-se com as .de iço*» aunnnm, annual elections, 
nos rondados e municípios, signif icando, com aquelles termos, 
as eleições celebradas todos os annos, mediante as quaes alli 
se tem de prover á nomeação de certos funccionarios. dos 
municípios ou cies condados, que s e designam e lcct ivamen!e 
(Jhort. Feder. T. and State Consütutions.'rol. V. pags. 2.67/ 
a 27.?), havendo vários julgados, cu jas 'dec isões esclarecem 
o sentido legal desses vocábulos e mostram o caracter de 
reproducçiio annual. fnherente a taes "eleições, que elles se 
destinam a qual i f i car . T e o p l e v . Koeler. 17 rlevr York , 370, 
373 e 3 7 8 ) . 

No Estado do Maine a solução adoplada sobre o caso 
State v . Oi lmon Maine 431. Í3'i, 52 A 920) def ine o em 
que consistem os comícios annuaes, animal 'maetings, aos 
quaes sc dá este nome por ef feoíuarem, segundo a exigência 
da lei, amiualrncutc, para a eleição das autoridades m u n i -
oipa.es. « T h e words annual meet ings. apfdied to l owns mean 
t.he annual meeí ing retpiired by law for choice of town of-
f i c e r » . {Corpus Júris, v o l . I I I , p . 1%. not. 50 , a ) . 

Nos municípios dos Estados, que usualmente se designam 
pelo nome de Nova Inglaterra, ha um comíc io atmvo, no qual 
os. cidadão* se congregam para eleger, segundo as normas da 
pura democracia, os funccionarios municipaes. Esses func-
cionarios são eleitos annualmen(r v>or se celebrarem todos os 
annos. sc denominam comícios annuos ou annuaes, annual 
mefdivgs, « N e w England lowns Ibero fs tin annual meetino, 
where the eítizens assemtde and elect l l ie ir towii o f f icers in 
a govemement of pure democracy. Tíiov are elected annually at 
these meeting». [Corpus Júris, ibid, not. 31, a . ) 

Não tem conta no direito americano, as instituições, os actos 
legaes, as relações jurídicas, a que adhore, com um papel inequívoco, 
o velho e sempre novo qualificativo, designando em todos esses casos, 
uma reproducçao que. se consuma, predetermhudamento, no cyclo 
de periodos annuaes: colheitas annuaes, annual cr o ps ; eleições 
annuaes, annual electiens; fruetos annuaes, annual fridts; pagamentos 
annuaes, annual payments ; comícios annuaes. c"nnal meeting : tri-
butos annuaes, annual taxes : e assim por deante. {Corpus Júris, 
vol. III, pag. 195—197.) 

Mas nâo se ha mister de ir tomar de empréstimo a preta estran-
geira, ..Io argumentar por analogias entre exemplos alheios, e o nosso 
caso, para apurar sem receio de erro a expressão precisa do adja-
ctivo era torno de cujo significado geral gira a questão da constitucio-
nalidado no accôrdo interestadual de limites, qne ora estamos ven-
tilando. 

Temos os recursos do casa, as provas dirooras, os elementos cate-
góricos do problema na voz explicita das nossas próprias leis, nos 
nossos textos coustituciona.es, de nm o onl.ro regimeu, assim como nos 
commcntarios dos nossos mais antigos o consagrados constituem-
nalistas. 
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A Constituição do Império resolve a controvérsia terminanfcmcnte 
em dous artigos, onde sc declara, nos mais peremptórios termos, 

quais são as sessões airnvues ou arnaitu, de uma assomhléa !egislatvia„ 

0 primeiro è o art. 17, onde se estatue: 

«Cada legislatura durará- quatro annos, o nada mxiío «nnn&l 
cpintro mezes.» 

0 segundo, o art . 1.8. onde iimuediatamenrc em seguida a. estas 
palavras se prcceiüia que: 

«À sessão imperial dc abertura será, iodos os annos, no dia tres 
do maio » . 

Sessão animal, pois, ou anima era, naquello regimen, a sessão de 
quatro mezes, cuja abertura se devia realizar, todas os annos. aos 
tres dc maio. 

Além das sessões, cuja animalidade estava' assim consagrada, 
havia as sessões não anmim, a sabei*, as sessões extraordinárias, qne 
o imperador, no exercício do poder moderador, convocava a seu apra-
zimrnto, mediante a aifrdmição que lhe outorgava a carta constitu-
cional, no art. -101, cláusula segunda, onde sc diz que «o imperador 
exerce o poder moderador, convocando a assembl^a geral extraordi-
nária nos imervallos das sessões, quando aa-mi' o" podo o bom rio 
império." 

Eram, desfarte, duas as espécies de sessões da Assemblóa Coral: 
as Kessõts annuas. que duravam, anmialmente, quatro mezes, proro-
gaveis segando o art. 101, cláusula quinta, e as sessões HÃO aunnu*, 
que o imperanor. em o havendo por bem, convocava erframiHna-
v iam ente. 

Assim que as sessões não annuaes eram as sessões e.vtmortíimirias, 
o, portanto, AS sessões annuaes eram as sessões ordenai ias. 

Sessão annual o sessão ordinária eram, pois, duas formas ver-
baes da mosuia idéa. assim como expressões \erbaes de nina. só idéa 
eram as de sessão ertraordinaria o sessão não aumud. 

lista synoniiüia não sou eu quem a venho descobrir agora. Não: 
era jA corrontia, inconiestadacorr iqueira naqueile tempo, o se 
achava consagrada, positivamente nos tratados, onde se ensinava o 
nosso direito Publico ConstitocioD.il. Entre elies o mais acatado era o 
de PIMENTA BIJENO ; e este começa o paragrapho onde se trata «das 
sessões imperiaus de, abertura e encerramento das Câmaras», dizendo 
que «o imperador em pessoa, acompanhado de seus Ministro*, abro a 
sessão annual e ordinária, no dia ti de- maio. ,[)ir. P.nb. fírmif. prim, 
parte, pag. 12ti, n. ir.8*. 

Notae bem a equipdlloncia abi fontuilmente acensada entre os doi* 
adjectivo», annual a ordinária?, quando se cogitava das sessões da 
Asscmblén. Geral. Tanto se podia dizer «sessão ordinária», como «m-
süe annvah. Em sendo annmil a sp^ão ora ordinária : cm «pndo opi-
naria era annual. 

Xão é illação minha, mas lição formal do mestre dos conimentíi-
liores daqnella Constituição. «Sessão minvah, dizia clle, «ou ordiná-
ria.'' As razões das duas*denominações era a mesma. Podiam-se cha-
mar. indiUerentenienm. oidinai ias un unnuue*.. Por sc repelirem «<»-
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wiatmcnte eram annuaes c. por serem amornes, isto é, liühiin<:ics, 
m»ae$, nonnaes, eram ordinárias. 

Mas a designarão predominante vinha a ser a de sessões annuaes, 
não m ) porque cm a consi.nada no leito constitucional, mas ainda por 
ler a vantagem de. exprimir em seu aspecto verbal, na-sua própria 
euuueiação e contextura o caracter de animalidade que se distinguia. 
Em conseqüência veia a ser a. mais freqüente no uso de certos autores 
como P I M E N T A BUF.XO e P.R.U FL0RE.NT1NO ;l)o 1'oder Moderador, 
pags. 103, 1-iS, i-M>, 11.7, 118, 119). 

Na linguagem corrente, porém, não era menos oomnium a de 
sessões ordinárias, constantemente empregada nos discursos, nos 
livros, nos jornaes, nas sentenças ; e a synotitmia accentuada. cm 
palavras formaes no commentarto dc PIMENTA BUENO deixa, fora de 
toda e qualquer duvida a identidade entre as sessões annuaes c as 
sessões ordinárias, assim como, couseguintemente. a contraposição 
entre as sessões ordinárias e as sessões aunv.acs. 

Vejamos agora se, nisto houve mudança com » Constituição 
republicana. 

A nossa nova Constituição não deu, explicitamente, nem o nome 
de sessões annuaes uem o de sessões ordinárias ás sessões do corpo 
legislativo, que ella manda celebrar anhv.al e, portanto, ordinária-
•mente, neste regimen. 

Mas, se bem nãu uso de nenhuma dessas duas denominações, a 
coisa, a realidade, a instituição, que estabelece no seu art. 17, è, 
identicamente, absolutamente," a mesma, que se estabelecia no 
art. J 7 da constituição imperial. 

Ouc é. de, leito, o que esta. nesse artigo, instituiu '? 

Trcs coesas; 

Primeiro, unia sessão dc quatro mezes: 
Segundo, a celebração delia cada anno ; 
terceiro, a abertura dessa sessão cada. anuo etti fres de maio. 
Ora. é o que faz, sem discrepância de uai traço, o art, 17 da 

Constituição actual. 
Ordena que o Congrosso Nacional funeciono quatro mezes, inde-

pendentemente dc convocação. 
Manda que se reúna, para isso, iodos os annos. 
Determina que, todos os annos, encete essa sessão aos ires de 

maio. 
Eis, com offeito, os (ermos, ora que enuncia a Constituição em 

vigor, no art. 17 : 
•d) Congresso rcunir-se-ha, na Capital Federal, independentemente 

de convocação, a Ires de. maio de. cada. anua, se, a lei não designar 
outro dia, e fiuiccíonará quatro mezes da data da abertura», 

Mas o nome dc «sessão annual», cora o seu equivalente da «sessão • 
«ordinária», não resultava, na antiga Constituição e, nos seus exposi-
tores, de uma escolha arbitraria c convenciona!: resultava, natural 
e essencialmente da condição, característica nessas reuniões legisla-
tivas, de se renovarem animalmeníe. 

Logo, se a Constituição republicana prescreve que o Congresso 
Nacional íuuccionará quatro inçzcs cada anno, abrindo-se cm trcs dc 
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mato, 'Io mesmo modo como a, Constituição Imperial ostaiIIUI que 
a As.-ombiéa (Jurai ir.nwlharia. lod>w os annos, quatro uiuzes, í iKUni -
rando-se aos ires do maio, desde mie a sessão de quatro mezes, cele-
brada annualmenfc pela Assembléa Geral, se considerava annual. em 
razão de sua annnolUlutk, pelo mesmo motivo da sua annnalkíwl?. MJ 
ba de chamar animal <i sessão de quatro mezes, aminalmoiite cele-
brada pelo Congresso Nacional, 

A circumstaricia do não constai' do novo texto Constitucional 
o qualificativo do annua, não tolhe esta conseqüência, uma vez que 
annual é, ali, a sessão legislativa, não porque de annual a taxe o ar-
bítrio do poder constituinte, mas porque annual a torna o fado dc se 
reproduzir cada anno. 

Também a Constituição Imperial, onde se chama expressamente 
sessão annual a que todos os annos se deve realizar por quatro me-
zes, já uãn adjecliva com o mesmo epil.heto outras manifestações da 
actividade legislativa, embora de reproducção obrigatoriamente 
annual. 

A Constituição do Império, por exemplo, declarava simplesmente, 
ser da attribuição da asscinbiéa geral «fixar unnualmentc as dospezíis 
publicas, e repartir a contribuição direeta» (art . 15, n. Io) , do 
mesmo mo Io que a Constituição da Republica estabelece que ao Con-
gresso Nacional compete «orçar a receita <i fixar a despeza federal 
annualmmte» (art. $í, I ) . 

A Constituição do Império 30 limitava, outrosim, a incumbir a 
assembléa geral de «fixar annualmenle as forças de mar o terra» 
(art. 15, 2o, I I ) , assim como a Constituição da Republica se limita a 
encarregar o Congresso Nacional de «fixar anmalmente as forças de 
terra e mar» (art . 34, n. 17). 

Mas, como todo acto que se reitera annualmenle é. por isso 
mesmo e necessariamente, annual ; como vem a ser uma e a mesma 
cousa o ser annual. e o renovar-se annualmentc ; como tudo o que se 
repete annualmenle è annual, e tudo que é annual se repete annual-
meníe, a Constituição do Império, dizendo que as leis de meios e as 
leis de forças se decretariam annualmmte, ipso focto, dizia, que a* leis 
de forças e as leis de meios eram leis annuas ou annuaes. 

Tal o nome porque , desde então, ficaram sendo conhecidas, 
assim 110 uso vulgar, como na linguagem habitual cios publicistas, 
« l i budget ou orçamento do Estado», diz Puoenta Boono, «é o acto 
que, em cada anuo, fixa e autoriza o montante dasdespesas publicas 
e, comeqnea tomou to, os meios cie oeeorrer a o l las . . . Segue-se que a 
fixação da receita e despeza é objecto de lei annua». (06 . cie., parte 
prim., pag. 35, ti. 94.) 

E. alhures : 

" . . .Ass im, combinando este art . » (o art, 171; «com o § 10 do 
art, I : Í , ibi «repa rtir (aminalmente) a contribuição direeta», parece 
que esta das - * dc, conl ribuiçoes é de duração ühmitada e indefinida,, 
e que somente a s u a repartição é quo depende da, lei annuan [Ibid., 
pag. 87). 

Ora, a O n s U l v i ç a o da.Jjepublica eslatne, no art. 17, que 
u Congresso Nacional lera todos os annos uma sessão de quatro 
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mezes. inaugurada a de maio .Ic nula iui:u». Logo . '.•&!* 
sesaiu» quadrimestral . i i iH i ip i i ru i la cia :j de maio de cada anno, 
lia de ser. 110 sysienia da no-sa Coii ít i luição, no vocabulário 
do nosso dire i to publico, a seçsúo atmuat ou tmnua do Con-
gresso Nac ional . 

Se não quizessem admitt ir essa verdade' e lementar, de 
intuição indiscutível ; se negassem ao quadrunestre da sessão 
celebrada todos os annos o direito a ser ella havida como a 
sessão annua da nossa Assembléa Legis lat iva, teríamos de nos 
resignar á conclusão de que as sessões annuas não são as 
sessões annuaes, não são as sessões que * t celebram, annual-
mente, mas, pelo contrario, são as sessões que não funeciounin 
annuulmente. as sessões não unmuws. Ova. subscrever a p r o -
posição de que as sessões annuas são as sessões não annuaes, 
isto é, de que as sessões não annuaes «'• que são as sessões 
annuaes, eqüivaler ia a pretender que o não é o sim e o sim 
é o não. que a negativa af f irma, e a a f f inna l i va nega. 

Realmente, na economia da nossa Constituição, corno na 
de todas as Constituições conhecidas, as Assembléas Leg i s la -
tivas não toem senão duas espécies dc sessões: As sessões 
que se celebram, ordinariamente, todos os annos. e as sessões 
que, não se celebrando senão extraordinariamente. " quando 
assim o pede o bem do 'Estado» , como dizia a Carta Imper ia l , 
não se real izam todos os annos; por outra : as sessões ordi-
nárias e as sessões extraordinárias. 

As extraordinárias, come. o seu próprio nome está decla-
rando, são desusadas, são desacostumadas, são varas, não 
oceorrem senão excepcionalmente nos ânimos em que c i r -
cuinstancias excepciona.es o ex i gem. Não se dão, pois. todos 
os annos; e, não se dando todos os annos, não podem ser 
annuas ou annuaes. As ordinárias, que ordinárias são, por se 
real izarem, consoante o ordinário, consoante a regra, todos 
os annos, desde que todos os annos se renovam, são, inques-
t ionavelmente annuo.es, e outras não pode haver que annuaes 
ou annuas sejam.. 

Logo, se, no regime.n da nossa Constituição actual, corno 
no da precedente, as sessões annuaes das Câmaras Leg i s l a -
tivas são as suas sessões ordinárias, as que atmualmente se 
reúnem, quando essa Constituição, no seu art. 4°, ex ige que 
nos accordos entre os Estados da União sopre os ' seus t e r r i -
tórios, a acquiescencia das respectivas Assembléas Leg i s la -
tivas so tesolva « e m duas sessões annuaes successivas» , as 
sessões annuaes desses corpos legislativos, a que ahi allude 
o texto constitucional, não podem sei' senão as suas sessões 
ordinárias, celebradas na época annual que a Constituição de 
cada um desses Estados lhes apraza. 

Si esta verdade já se não achasse evidenciada alé á sa-
eíedade. poder íamos buscar- lhe ainda novos esteios no sub 
sidio com que contribuem, para a elucidar, as constituições 
de muitos dos nossos "Estados, nomeadamente a do Paraná e a 
de Santa Gaüiarina. 
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A Constituição 1.1 ( 3 Ceará. art. 15, por exemplo. ,h»chira 
haver renunciado n <,>u muudaLo « o deputado que Uver dei-
xado de comparecer durante uma s».-«sáo animai sem Im1 man-
dado excusa » . 

1'odeiia din idar-se que * a sessão animai ». eoulempladu 
nesse texto .seja a sessão, em que. segundo o art . 13 da 'Con-
stituição cearense, « f i deve reunir a sua Assembléa Leg i s la t i va 
no I" dc .julho de cada anuo "? Evidenteniente. não se noder ia. 
-Mas, quando » e pudesse, a duvida estaria perempíoria.menle 
resolvida pelo' art . 10 dessa mesma Constituição, onde se d u ; 

«Cada legislatura durará quatro annos e cada 
sessão annaal dous me/.es. 

Paragrapho único. A srhsão animai pudera ser 
prorogada até sessenta d i a s » . 

'-V|ui. como se vé . a sessão atuuiat está iud iv idua l i va -
rnetite especif icada como a que totlo amiu se deve celebrar, 
c durar dous mezes cada anno. 

_\ão falia menos claro a Constiiuit.-fm do 1'utuby U n seu 
art, 7", Aqui estão os seus t e r m o s : 

« A Câmara reunir-«e.-ú na capital do Estado, in-
dependente ile convocação, nu dia i de junho, si a lei 
não designar outro dia. 

§ l ." Os trabalhos da Câmara não poderão ser 
i irorogados por mais de sessenta dias, salvo o casu de 
prorogação, quando os interesses do Estado o e x i g i r em . 

S Cada legislatura durará quatro annos, e as 
sessões serão umuiaes, » 

tjuaes as sessões que serão atuante* ? Porventura as ex-
traordinárias, que o ar t . 3 í , s 3 . dessa constituição autoriza, 
declarando q u e « a o governador do Estado compete convocar 
'.•xtraurdinuriamcntr a Câmara, quando » bem publ ico ° e x i -
g i r j»? 

Ob\io é que não: porquanto essas, não ,se convocando, 
senão excepcionalmente, nos annos " em que o bem publico 
o e x i g i r » , só nesses annos se real izam. 

As sessões, alli serão annuaes, logo, não podem ser sinão 
as fjtie, nos termos do art. 7°, § •>". se celebrarão em cada aruw, 

dos quatro annos de cada legislatura. 

Xa Constituição do Pará o art. 6o e seu § I o dizem : 

« 0 Congresso, independentemente de convocação, reunir 
se-ha na capital do Estado em dia designado por lei ordinária, 
c ninccionará dous inezea contínuos, podendo -cr prorogado 
adiado ou convocado extraordinariamente. 

«Qualquer que seja. o dia designado para a instaUação da 
-essão"ordinária, sel-ò-ha de modo que esta se realize por com-
pleto dentro do anno.» 
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Temos aqui, por conseqüência, duas espécies da sessões : as ex-
traordinárias, que se não celebram senão quando convocadas extraor-
dinariamente, e <is que, independentemente de convocação, func-
cionam cada anno, devendo começar e acabar dentro delle. O texto 
mesmo lhes dá o nome de ordinárias, cm contraposição ás extraor-, 
dinarias. 

A disposição lhes imprime o erracter de annuaes, mandando que 
se celebrem armualiuento, e que se encerrem no anuo cm que se en-
cetarem. 

0 concurso da disposição com o seu texto, da ler.tra com o seu 
conteúdo accentúa a identidade entre as sessões annuaes e as sessões 
ordinárias. 

Na Constituição de Pernambuco a expressão dos arts. lü'J e 12° é 
precisa, direela o íermiuaiUe. Depois de estabelecer, no primeiro, 
que o «Congresso Legislativo» se reunirá, na capital do Estado, no dia 
ii de março de cada anno, si a lei não des:gnar outro dia, indepen-
dentemente de convocação, prescreve, no segundo, que «as sessões 
armuaes durarão tros mezes, podendo ser prorogadaspor trinta, dias». 

Aqui temos, pois, outro texto constitucional, onde formalmente, 
se diz que as sessões annuaes, são as que, abertas em mu dia certo de 
cada anno, em cada anno durarão rres mezes, prorogaveis a 
quatro. 

Na constituição de Alagoas se substitue a denominação de sessões 
aunuaes, ou annuas, pelas de sessões ordinárias. Mas a substituição 
não serve sinão para, uma vez mais, pôr em relevo a syDonymiaentre 
as duas expressões. Segundo o art, 8", todos os annos, no dia 13 de 
abril, slli se reunirá o Congresso. Segundo o art . tP cada legislatura 
durará dous annos e as sessões ordinárias dons mozes. 

Que .sessões ordinárias são estas 2 Só poderão ser as que, cele-
brando-se annualmente, abrindo-so annualmente na mesma data, e 
durando annualmente o mesmo tempo, uao são ordinárias sinão por 
essa ronovabilidade annual, que lhes imprime, 'da maneira mais ac-
eermi.ida, o cunho de annuaes ou annuaes. 

A constituição de Sergipe é ainda mais incisiva. No seu art . 6o, 
§ 3", está determinado que a assembléa se reunirá em 7 de setembro 
de cada annu, prescrevendo o mesmo artigo, no § 2°, que cada le-
gislatura durará dous annos e cada sessão annua dous mezes sem in-
terrupção. 

Sessão annua reza o texto, ligando esse epitheto, declarada e ex-
clusivamente, ás sessões que, instaurando-se cada anno naquelle dia, 
durarão aquelle numero de mezes cada anno. Disse annua. onde as 
outras constituições estaduaes até aqui examinadas nos dizem animal. 
Não será porém á mesma espécie cie sessões quo todas alludem ? 

Não nos auxilia menos a constituição da Bahia o ,§ 3 o do seu 
art . 9" determina, ella que : 

«Se presume ter renunciado o mandato o senador ou deputado 
que, durante uma sessão artnual iateiva, não comparecer, nem mandar 
escusa». 

Eis a consagração do nome sessão annual. Mas esse nome a que. 
entidade se applicará"? A resposta se encontra no principio do nus ao 
artigo e ao seu § I o , onde so declara quo a Assembléa Geral se re-

s. — v a i , l i ! 4t 



274 AHNAES DO SENADO 

unirá ordinariamente no d:a, 7 de abril do cada anno, independente 
de couvoeaç.io, e que cada legislatura durará dons annos. 

A sessão annual (ou annw), da que falia o § 3o do art. 9o, é a 
que se effoctua duas raa-i nj< -1o«s annos de cada legislatura, inslau-
ranlo-se ordinariamente naquelle dia rio cada anno Devendo reunir-se 
ordinariamente, com e-sa periodicidade certa, naquella data, e ella a 
sessão ordinária, devendo realizar-se cada anuo, é a sessão annua ou 
annual, í")e sorte que vem a ser, justamente, a sessão anima e a sessão 
ordinária, como 6 inevitável que seja, desde que da mesma conside-
ração, da regularidade com que se renova animal mente, torça 6 que, 
com o caracter de anima, lhe derive, ao mesmo tempo, o de ordi-
nária. Ordinária, porque annua. Anima, porque ordinária. 

N"a constituição do Rio de Janeiro (art . 7o) a formula arloptada 
reveste, cora a maior simplici lade, a mais rigorosa precisão: 

«A Asseinbléa Legislativa reune-se na capital do Estado4 

independeu temente de convocação, no dia 1 de agosto de cada 
anno, si por sua determinação não for determinado outro dia, 

« A sessão annual durará três niez.;-...•< 

Logo depois de estatuir que o corpo legislativo do Estado s « 
reunirá naqmJle dia «de cada anno», declara a constituição flumi-
nense o numero dos mezei que taa-le durar a sessão annual. Não 
póJe. conseguintemente, sofrer duvida alguma que «a sessão annuah 
é essa a < ssâo de tres mezes, aberta naquella data em cada anno. 

Não o declara mmos frisantemente a constituição de .Vlatto 
Grosso, cujo art . ti0, § I o estabelece que 

«cada legislatura durará dons annos, e em cada sessão 
annual funccionará a Assembléa durante dons mezes, sem in-
terrupção, ou por mais tempo, em virtude de prorogação»; 

acerescentando, no paragrapho subsequente, que 

«a assembléa se reunirá na capital do Estada, no dia 13 de 
maio de cada anno, in lepen lente de convocação, que só terá 
logar para sessões extraordinárias». 

«Sd» haverá convocação para as sessões extraordinárias. As outras, 
as que, para se realizarem, não estão sujeitas a convocatória, são por-
tanto, sessões ordinárias. Mas o ordinário de taes sessões consiste 
precisamente, no estylo imperativo de se iniciarem nos 13 de maio 
de cada anno. Lr.go, essas sessões «de cada anno», aprazadas no se-
gundo paragrapho de cada artigo, são essas mesmas que o paragrapho 
anterior dá o nome de «sessões annuaes». 

Como, porém, essas «sessões annuaes» são as mesmas, que o § 2" 
exime da convocação, imposta somente ás sessões extraordinárias, 
naquellas se reúne e confunde o caracter de sessões ordinárias com o 
de sessões annuaes, evidetiriapdo-sè, assim, com este novo exemplo, 
uma vez ahrtn, que as sessões annuaes e as sessões extraordinárias de 
uma assembléa legisl-tiva são, identicameute, as mesmas sessões, co-
dunominadas ora de um, ora de outro modo, isto é, as sessões que se 
reproduzem todos os annos. 

Maa o que veia coroar com a circo Distancia mais eloqüente esta 
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demonstração irresistível é que nas constituições desses mesmos dous 
Estados, cujo accõrdo, sujeito agora a debate, se alheia tão flagran-
temente de nosso direito constitucional, desconhecendo o sentido cor-
rente, juridico, inconeusso da expressão «sessões annuas», quando se 
trata de asspmbJéas legislativas, o que vem rematar, .digo eu, esta 
argumentação com a mais interessante e a mais concludente das 
provas, é que nas constituições do Paraná e Santa Cathariua o valor 
dessa expresslo, da expressão que hoje se discute, se acha definido em 
termos claros, incisivos, inequivocaveis. 

A constituição paranaense nos depara no seu contexto as expres-
sões «.sessão annual». 

Declara, com effeito, o art, 12 da constituição do Paraná que 

«se considera renuncia do mandato o não comparecimento 
do deputado durante uma sessão annual inteira, sem mandar 
escusa ao Congresso,» 

Que é o que a constituição paranaense chama sessão annual, sy-
nonymo de sessão annua '? Já ella mesma o disse em dous artig s an-
teriores. 

Mo art . 8", de feito, estatue essa constituição «o Congresso i n a V 
pendentemente de convocação, se reunirá no dia Io de outubro de 
todos os annos, na capital cio Estado e funecionará durante dous 
mezes consecutivos». 

Posteriormente, no art. iO, aceroscenta a mesma constituição que 
«o Congresso pôde ser extraordinariamente convocado pelo governa-
dor do Estado, ou pela maioria dos seus membros, por motivos de or-
dem publ c a » . 

Estes dous textos, como se vê, contemplam duas espécies de ses-
sões legislativas: as sessões para as quaes não se reúne o Congresso, 
sínão quando «extraordinariamente convocado», e as sessões para as 
quaes «o Congresso se reunirá independentemente dc convocação». 

As primeiras, dependentes da convocação, que só se verifica 
«extraordinariamente» cm ceco 'rendo «motivos de ordem publica», 
isto 6. motivos extraordinários, somente nessas oceasiões extraordi-
nárias se realizarão; e, por conseqüência, não se celebrando todos os 
annos, nem tendo annos certos de se celebrar, não são annuaes. 

As segundas não tecm convocação ; estão convocadas pela dispo-
sição constitucional para uma data invariável «todos os annos». Sendo 
estas, pois, as que se reiterara, com iualteravel periodicidade legal, 
annualmente, são ellas, evidentemente, na constituição do Paraná, as 
sessões annuaes,. 

A's outras não podia ella aitribuir este nome, do quo usa, no 
art . 12°, porque essas não se celebrando sinão em casos extraordi-
nários, quando «extraordinariamente convocadas», são as sessões 
extraordinárias, que annuaes não podem ser, desde que se não re-
produzem todos os annos. 
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A Constituição de Santa Catharina, emfim, no seu ar t . 1 0 ° , ô 
breve, cabal e terminante : 

« Cada legislatura durará tres annos e cada sessão annual 
dous mezes, contados do dia da abertura official, que terá 
logar a 22 de julho de cada armo. » 

Temos, assim, uo mesmo texto e era um só período grammatical, 
a denominação e a definição. 

A denominação: «sessão animal». 
A definição : «que durará dons mezes contados do dia. da aber-

tura offlcial a 22 de julho de cada anno». 
De sorte que a sessão annual ê a própria cláusula constitucional 

do art . 10, a que, depois de lhe ter consagrado o nome, lhe deter-
mina a (Significação, em que o emprega, estabelecendo ser essa 
espécie do sessão a que se abrirá no dia, 22 de julho ade cada 

Por conseqüência, em ambos esses Estados, tio Paraná e Santa 
Catharina, não ha controvérsia possível sobre quaes sejam as sessões 
annuaes das suas Assembléas legislativas. 

No Paraná a sessão animal da sua Assembléa legislativa (alli 
denominada Congresso legislativo) é a que alli funeciona todos os 
annos do I o de outubro ao I o de dezembro. Quem o declara é a 
lettra mesma da Constituição paranaense. 

0 S R . ALENCAR GUIMARÃES — V . Ex. permitte um aparte ? 

O SB . R U Y BARBOSA — Pois na o . 

O S R . ALENCAR GUIMARÃES — Foi moiilicada a época da abertura 
das sessões do Congresso Estadual para I O de fevereiro. 

0 S R . RUY BARBOSA — Eu me referirei depois a esse. ponto ; estou 
analysanclo o texto constitucional: depois tenho de fazer referencia, 
a essa circumstancia, que não altera. 

Em Santa Catharina a sessão annual da sua Assembléa legislativa 
(alli chamada Congresso representativo) é a que, naquelle Estado, 
trabalha, cada armo, de 22 de julho a 22 de setembro. W a Con-
stituição catharinense, ella própria, <t que o declara literalmente para 
se observar, pois, o art. 4° da Constituição Federal, quanto ao 
accòrdo que se tentava entre o Paraná e Santa Catharina, sobre o 
território de parte a parto entre elles contestado, para o legalizarem -
«com acquiescencia das respectivas assembléas legislativas em duas 
sessões annuaes suecessivas», era claríssimo, simplissimo e, in-
questionabilissimo o que cumpria fazír. 

Cada uma das duas Constituições traçava o caminho ao governo 
do seu Estado com uma reeta firme, precisa e aceentuada, 

No Paraná o accòrdo aqui assignado em 20 de outubro 
do anuo transací.o não poderia ser submettido ao seu Congresso 
legislativo siuão em fevereiro do corrente anuo; porquanto 
uma reforma constitucional votada sob o governo Vicente Ma-
chado transferiu para o primeiro desse meíTa datada abertura 
das sessões annuaes, posta pela Constituição de 1892 no primeiro 
de outubro. Mas o asseutirnento definitivo daquella assembléa 
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a essa transacção iutcrcstadoa] não poderia cila receber senão na sua 
vindoura sessão annval, que só sc abrirá no primeiro dia de fevp.rciro 
de 1918. 

Era Santa Catharina, quando aqui se firmou, aos 20 de outubro, 
no palácio do Cattete, aquelle contraolo entre os dous governos, ja so 
encerrara, a sessão animal daquella assembléa, sessão que, instatiran-
do-se, em 1910, aos 22 de julho, se devia ter concluído (se não teve 
prorogaeão) aos 22 de setembro. Portanto, só na sessão annual de 
1917, que funecionará de 22 de julho a 22 de setembro deste anno, é 
que o celebre aceôrdo poderia receber a -primeira aequiescencia da 
legislatura catharinense, e a segunda só lhe poderia ser outorgada na 
sessão annual de 1918, aberta, nesse anno, em julho e terminada em 
setembro. 

Só daqui a doze ou treze mezes, portanto, era julho ou agosto do 
anno que vero, é que o aceôrdo firmado cm outubro de IQUi entro os 
governos do.s dous Estados poderia ter recebido regularmente, em 
conformidade com o art. 4o 'da nossa Constituição, a acquiesceucia das 
duas assembléas legislativas cstailoa.es nas duas sessões annuacs sue-, 
cessivas, que aquclla disposição constitucional impõe. 

De 2J de outubro de I91i>, data do termo de aceôrdo aqui la-
vrado, a julho, agosto ou setembro de -19-18, período constitucional da 
sessão aiinua da câmara legislativa de Santa Catharina no aono vin-
douro, medeariam quasi dous annos. Quasi dous annos, pois, deman-
dar a esse convênio, para estar legitimamente approvado pelos corpos 
legislativos do.s dous Estados. Quasi dou.s annos, a.cumprir-se o disposto 
na constituição federai. 

Mas asses quasi dous annos, inevitáveis em so querendo obe lecer 
á norma constitucional, reduziu-os o projecto, cuja adopção vos re -
querem, a quatro mezes e meio, tempo decorrido entre a assi-
gnatura do aceôrdo, em 2J de outubro de 1916, e a data da lei ca-
tharinense, promulgada aos 6 de março deste anuo, com a qual se 
figura estar ultimada a série de approvações legislativas das assem-
bléas estadoaes, exigidas pelo art. 4" da nossa constituição. 

Com essa. simplificação commoda teríamos reduzido a um quinto 
do seu decurso impreterivel do lapso de tempo rigorosamente indis-
pensável á observância da norma constitucional. 

Isso de que modo, senhores? Também a maior simplicidade, rude 
e grosseira das transgressões brntaes, dos abusos violentos. 

A Constituição exigia quatro votos approbativos em quairo ses-
sões amjuaes duas em cada um.i das duas assembléas estadoaes; 
a saber : do Paraná, um voto ua sessão animal do seu congresso 
em fevereiro a março de 1917 e um voto na seguinte sessão annual, 
em fevereiro a março do 1918: de Santa Catíiarina, um asscntl-
mento na ses-nãu annval do sou congresso em julho a setembro 
de 1917 c um reassentimonto na subsequente sessão annual. do sen 
congresso em julho a setombt-o do 1918. Duas sessões annuacs con-
secutivas em cada congresso, ou, por tudo, quatro sessões annuacs 
nos dous congressos. 

Estando próxima a sessão annual de 1917 no congresso para-
naense, a qual sc havia de eucefar no I o de fevereiro, ahi coo-
vleram em catar obediência ao art. 4° da nossa Constituição. Mas, 
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como até essa época ainda era mister aguardar mais de dous 
mezes ( tempo em verdade excessivo para coisa tão somonos como 
um convênio sobre alteração de limites entre listados), delibe-
rou-se entre as altas partes contractantes que a sessão annual, i 
sessão ordinária, do 1917 se reservaria para o segundo vota de 
acquiescencia legislativa, e. para o primeiro, se convocam iacon-
Hnenli uma sessão extraordinária, reunida logo cm novembro. 

Quanto a Santa Catharma, como as duas sessões annuaes, 
indicadas no art . 4 o da Constituição Federal, só so haviam de 
realizar em julho de 1917, e julho de 1918. segundo a consti-
tuição do Estado, não valeria a peua de contemporizar, no tocante 
a nenhum dos dous votos de acquiescencia, com a caturrice 
constitucional. 

Melhor era pol-a de lado leso em um e outro ponto, prescin-
dindo resolutamente das dnas se«sõas annuaes, das duas sessões or-
dinárias o convocando suecessivãmente duas sessões extraordi-
nárias, eonvasinlias entre si o mais possível uma para novembro 
de i916, o outra para fevereiro de 1917; com o que, embora 
extraordinária veriam a ser aunuaes, graças a um milagre de 
invenção genial, por se celebrarem cada qual no seu. ánno. 

Milagres taes, porém, só tam realidade nas imaginações, que 
os concebem. 

O que se fez, foi substituir ires, das quatro sessões annuaes 
exigidas no art . 4° "da Constituição Feporal, por tres ses ões extra-
ordinárias isto é, substituir tres'sessões annuaes por tres sessões 
não annuaes. Qurria a nossa Constituição quatro sessões, das que se 
celebram annualmcnte, a saber, das que todos os annos se realizam 
sem convocação das que cada anno se instauram em dia preestabolecido 
na constituição oil nas leis do Estado; porquanto, não nueren 'o sinâo 
sessões únhUaes, não podia querer sittão essas, que, pela sua anima-
lidade, inexistente nas demais, são as sós, qus de annuaes icm, c po-
dem ter o nome. 

Em logar disso, porém, com uma só dessas quatro sessões annuaes 
se contentaram os autores do accôrlo, e, para fazer as vazes das tres 
outras, arranjaram tres sessões extraordinárias, isto é, tres_das que 
não se celebram annualraente, das que não se celebram sinão exce-
pcionalmente, das que só se celebram quando convocadas, e que, como 
taes, para então se celebrarem, foram objecto cada uma da sua con-
vocação especial. 

U equivoco era desmarcado. Tentaram, pois, dissimulal-o,. ".orno 
uma substituição de nomes. Como se bastasse desbaptizar, e ft>a-
piizar as cousas, para lhes mudar a natureza. Como se bastasse cha--
mar dia á coute e noute aò dia, para que o dia passasse a ser escuri-
dão, a a noute claridade. Como se bastasse designar por vida a morte 
e a morte por vi la, para que a vida passasse a ser a extinção e a 
mórté ó começo de existir. Como bastasse appeli lar negativa á aílir-
mativa e afirmativa á negativa, para que a negação afirmasse, e a 
afirmação negasse. 

O accòrdo empreendeu esse portento; porque os seus autores não 
se limitaram a incorrer no erro de mandarem approvar ern sessões 
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extraordinárias o que a constituição da republica ordenara sc a.ppro-
vas.se em sessões annuaes. 

Foram mais longe: arvoraram em principio consagrado a e-ronia, 
que se decidiam a perpetrar, converteram o atteutado contra a letra 
da constituição em these coosàtueional, quando, commetlido, na se-
gunda cláusula daqueüe acto, o desacerto de assentar, declarada-
mente, a convocação de Ires sessões extraordinárias para o approva-
re:u, proclamarem, na sua cláusula 3 a que o accòrdo ficava appro-
vado, assim, em duas sessões annuaes suecessivas pelas aitembléas 
legislativas dos dous Estados». 

Quaes eram essas quatro sessões annuaes suecessivas duas a duas 
cm cada uma dessas asacmbléas legislativas, quaes eram essas ytatro 
sessões annuaes nas quaes a cláusula terceira do accòrdo assegurava 
que elle receberia a devida approvaçlo? Eram as quatro sessões espe-
oificandas na cláusula anterior; uma ordinária {annual, portanto) e 
uma extraordinária (portanto, não annual) no 1'araná: du*s extraor-
dinárias ambas (por conseguinte, não annuaes), em Sauta Catharina. 

São essas quatro sessões legislativas, das quaes diz o próprio ac-
còrdo que tres são extraordinárias, e ordinária só ê tuna: são essas 
quatro sessões legislativas as que elle une, as que elle enfia, as que 
elle encamba, as que elle mistura todas como «sessões annuaes.» 
era um só molho. De sorte que, na theoria do accòrdo, as sessões 
ordinárias são annuaes (o que não paiece duvida nenhuma) e an-
nuaes são também as sessões extraordinárias (o que antes do accòrdo-
nem o demônio seria capaz de imagina • ) . 

Mas, Senhores, todas as ses-ões legislativas, que se, possam con-
cebei-, são necessariamente ordinárias, ou extraordinárias. Ás que 
não sojain extraordinárias, serão ordinárias. As que não forem or-
dinárias, hão de ser oxtraor ünarias. Logo, se todas as sessões legis-
lativas são ordinárias ou extraordinárias, o que ninguém poderá 
neg-ir, e se, como quer o accòrdo, tanto as sessões or inarias quanto 
as sessões extraordinárias são annuaes, teremos de concluir que não 
ha sessão legislativa que não seja annual. 

O SR. ALENCAR GÜIMAIIÍES — Muito bem. 

O SR. Rur BARBOSA — Trata-se das que se celebram cada anno ? 
São annuaes. Trata-se das que não se celebram caria anno, mas 
podem correr biennios, trieunios, quadriennios, sexennios, sem que 
se celebrem ? São, igualmente annuaes, embo a de uma a ou t/a se 
intercalem dous annos, tres annos, quatro annos, cinco anuas, seis 
annos, quantos annos, em sumraa, possam vir a ser os em que tião 
haja motivos para uma convocação extraordinária. 

O conceito, pois, de que todas as sessões, ordinárias ou extraor-
dinárias, anoualmente celebradas, ou celebradas não annualmente, 
são, por igual annuaes, este esdrúxulo conceito passa do marca na 
ordem dos contraseusos, e lança a barra adeatlte dos mais graúdos. 

Mas, se não sã'o as idéas do accòrdo as que iie>coticertarn, se sou 
eu que estou desaíiuati !o, se, realmente, são sniiuaes to-la* as ses-
sões legislativas, então o art, 4" da no-sa lei constitui tonai commet/cu 
uma superfiuídade, uma redundância, um pleonasmo, quando exigiu 
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que o consentimento das asseniblèas estaduaes ás convenções deste 
gênero seja outorgado «em duas .sessões annvaes succcssivas». 

Se houvesse dito «em duas sessões legislativas sueeessivas», teria 
dito a mesma coisa ; uma vez que na expressa') «sessões legislativas» 
se abrangem, indistintamente, com as sessões ordinárias, as sessões 
extraordinárias. 

' Se assim não se exprimiu, se,cm vez de «sessões legislativas», usou 
de «sessões a iu> iM*s « , é que ovcluia do numero das sessões legislativas, 
em que se houvesse de tratar essa espécie de assnmptos, as sessões 
não annuaes, a sabe.', as sessões não celebradas nnnnal mente, isto ti, 
as sessões extraordinárias. 

Porque, pois, assacar á linguagem do texto constitucional o vicio 
de uma inutilidade, a macula de u na sobejidão, a taxa de um pleo-
nasmo, quando as regras de bõa hermenêutica sempre nos ensina-
ram que dc taes nodoas se deve presumir extreme o contexto das 
leis? 

Dir-se-lia que os redactores da lei fundamental adoptarani a 
lógica das sessões annuas para não as confundir com as sc**íf* 
diária s. 

Mas não pôde ser. 
N,lo pode, em primeiro logar, porque, estabelecida assim, a eon-

tra-distincçfi o estaria errada. 0 (pie se contrapõe a sexxOim diitriw 
não é sessões annuaes, mas sessões leç/islativas. 

Contraposta a. sessões diárias, a ev pressão dn sessões annuaes mi,) 
significaria sessões celebradas annualmentc ou sessões convocada*: 
para fnnccionar durante parte do anno, mas sessões que durassem 
o anno inteiro, Das duas accepções do adjectivo annual, esta 6 a que, 
em tal caso, lhe caberia. Não indicando a sessão, que se renova to lo 
anno, o epitbeto de anmwl só poderia designar a sessão que. 
estendesse ao armo todo; e sessões taes já vimos qXm o nosso direibi 
constitucional não as coviheeft, nem se conhecem no de naçãn 
nenhuma. 

Si do art. 4" da nossa Constituição, pois, se eliminasse a pala\r.: 
annuaes, quer a trocassem na de legislativas, dizendo-se «duas sessões» 
legislativas sueeessivas», quer não subst Uiissem por outro o voe a b um 
subtraindo, cingimlo-se o texto a dizer «em duas sessões sueeessi-
vas» , nunca se poilcila suppor que o nosso acto constitucional eives-" 
em mira duas sessões diurnos, ou dou> dia* de sessão. Nunca, d ig» 
eu, porque, além do mais, si a disposição do art. i " exige, de cada 
uma das assembléas estaduaes, dons actos de approvação, que, sendo, 
evidentemente, de caracter legislativo, não poderão deixai' dc se 
traduzir em duas leis, claro está que duas leis, com o processo dc 
elaboração inherento a taes actos, iiiio poderiam esgotar os seus 
tramites essenciaes no termo de duas .«ossOcs diárias crmsccutha-.. 

Dizendo, portanto, «duas sessões surccssrvas-, claro eslava que a 
Constituição não quereria allndir sitião aos períodos animue* .'<•. í :u-
balho parlamentar em cada uma dessa* assembléas. 

Depois, não menos de seis textos, na Constituição bodierne d » 
Brasil, Jios mostram que, onde cila falia, a propósito do corpo ici- :- : 
t ivo, em «sessões legislativas», ou, puramente, em «sessões», as se»-
sões de que cogita não são as sessões de cada dia, ma« as de c.ct-i 
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fjeriodo parlamentar desde a data da sua aberlura até a do sou 
encerramento. 

Pelo art . 29 da nossa Constituição «compete á Câmara a inicia-
tiva do adiamento da ses ão hgislaíim». Pelo art. 40 «os projcctos 
rejeitados, ou não saneclonados, não poderão ser renovados na 
mesma sessão ler/isl ativa». Seria necessário demonstrar-vos, senhores, 
que «a sessão legislativa», dc cujo adiamento compete á Câmara a 
iniciativa, e «a sessão legislativa», na qual nao poderão ser reitera-
dos os projcctos rejeitados ou não sanceionados, não é uma sessão de 
ura dia, uma simples assentada, mas o tempo decorrente em cada 
ann>, ou depois de cada sessã > extraordinária, em que se dá o acto 
de abertura e o de encerramento da assembléa legislativa? 

Outras vezes a Constituição não diz « sessões* legis lat ivas» 
mas tão somente «sessões» ; e, todavia, o signif icado neste só 
vocábulo é o mesmo que naquelles dous. 

Assim o ar t . 17, depois de estabelecer que o Congresso 
Nacional se reunirá todos os annos, em três de maio, para func-
cionar quatro mezes, podendo ser prorogado. adiado, ou con-
vocado extrardit iar iamente (norma esta onde se dispõe, suc-
cessivamente, sobre as sessões ordinárias e as extraordinárias» , 
institue, em seguida, que a elle «compete del iberar sobre a pro_, 
rogação e adiamento das suas sessões», attribuição esta em quê 
insiste o art . 3>í, n, 35. 

Ora, quaes as sessões de cuja prorogação e adiamento se 
trata nestes dous art igos? As sessões em que as Câmaras se 
reúnem em cada dia, começando e terminando no curso das 
suas horas, ou os períodos, ordinários e extraordinários, de 
sessão, as sessões ordinárias e extraordinárias? Evidentemente, 
estas o não aquel las: porquanto as sessões que se adiam, são 
os penados legislativos annuacs, a que se dá a nome de sessões 
ordinárias, e sessões que se proranam são essas mesmas 
sessões ordinárias, ou as extraordinárias, períodos legis lat ivos 
também, mas- não annuaes. que a convocação extraordinária 
determina. 

Quando a Constituição, noui.ro logar, no art . 17, assegura 
aos Senadores e Deputados um subsidio « d u r a n t e as sessões» , 
cogitará, por acaso, do numero de reuniões diárias das Câmaras 
Legis lat ivas, ou /.lo espaço de (empo absorvido pelos trabalhos 
da Assembléa em rada período legis lat ivo? 

Si a Constituição l ivese em mente as assentadas, e não os 
períodos legislativos, então o subsidio teria de va r i a r conso-
ante o numero das sessões em cada dia celebradas, augnienüm-
do, quando fossem mais de uma, corno ás vezes occorre, o que 
tora absurdo. 

Do que ahi se trata, pois, .'• dos períodos legislativos, nor-
maes ou anorma.es. ordinários ou não ordinários, para estabe-
lecer que. não só nas sessões ordinárias, mas também nas 
extraordinárias, o serviço parlamentar é remunerado . 

O ar t . 25 da Constituição, emf im, declara incompatível o 
mandato legislat ivo « com o e x e r c i d o de qualquer outra funcção 
durante as sessões» . Mas si fosse das sessões diárias que se 
tratasse, ao Senador, ou ao Deputado, seria l icito accumitlar 
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com o exercício das funcções legislativas o de quaesquer outras, 
cujas horas de serviços não coincidissem com as do serviço 
par lamentar . E ' absurdo! Logo , as « s e s s õ e s » de que alli se 
trata são os períodos, ordinários, ou extraordinários, da act i -
vidade parlamentar em cada legis latura. 

Ass im, o concurso destas seis disposições constitucionaes 
que acabámos de perlustrar, as únicas, a lém do ar t . 4o, cuja 
intel l igencia estamos discutindo, e o ar t . 18, onde o qua l i f i -
cativo de «publicas», associado a «sessões», tem por objecto 
estabelecer a publicidade contraposta ao segredo, como caracte-
rística normal das deliberações parlamentares, o concurso da. 
quelles seis art igos nos mostra que, em querendo juntar na 
mesma formula, e submetter á mesma regra, as sessões extra-
ordinárias com as sessões ordinárias, a carta do nosso reg imcn 
usa puramente do vocábulo «sessões», ou da expressão «sessões 
legislativas-». 

Da expressão «sessões annuaes», em taes casos, não se 
.serve nunca. O único texto onde ella apparece é o do art. 4o, 
cuja interpretação ora procuramos. 

Claro está, portanto, que si no ar t . 4 o quizesse compre -
l iender igualmente, como no ar t . 17, no art . 22. no ar t . 25. no 
ar t . 29,. no art . 34, n. 35 e no art . 40, as sessões ordinárias 
e as sessões extraordinárias, o legislador constituinte alli não-
diria, coimo diz, «sessões annuaes» . D i r i a apenas sessões legis-
lativas, como no art . If7, n o ar t . 22, no art. 125, no art. 34, n u -
mero 35. ou sessão legislativa, como no art. 29 e no art. 40. 

Var iando, pois, no art . 4o, do estylo observado uni forme-
mente em todos esses, trocando alli o nome de sessões e a deno-
minação de sessões legislativas, ambas as quaes abrangem as 
sessões annuaes e as sessões não annuaes. trocando estas 
duas designações pela de «sessões annuaes», a nossa Const i tui-
ção não podia ter outro intuito sinão excluir das sessões, que 
nesse texto contempla, as sessõees que não são annuaes. 

Ora, as sessõees extraordinárias não são annua.fis. Não o 
são em nenhuma das duas accepções desta palavra. Não o são 
na pr imeira , porque não duram todo o anno. Não o são na se -
gunda, porque se não celebram cada anno. Logo , vão sendo 
annuaes em nenhuma das signif icações da palavra, não cabem 
na classif icação das a que allude o a r t . 4 o da lei constitucional, 
quando prescreve que o assentimento das assembléas legis lat i -
vas estaduaes, nos convênios acerca de l imites, ha de ser dado 
em «duaas sessões annuaes suecessivas» . i 

A Constituição não revogou o vocabulár io vernáculo, como 
o accôrdo pretende r e v o g a r i a Constituição. Era preciso que 
revogasse a lingua pátria, para qual i f icar de annuaes as ses-
sões extraordinárias, que se não ce lebram annualmente. E r a 
preciso revogar o idioma pátrio e revogar o senso c o m m u m . 

Ninguém ignora que a denominação de annual indica, ne-
cessariamente, a reiteiração, anno por anno, da causa, do aeto, 
Annual é a reunião do Congresso (a r t . 17 da Const i tuição) , 
do da oecorrencia, a cujo nome se associa essa ndject ivação. 
annual. a sua abertura em 3. 
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i.le maio {ibvl.); annual, a votação da receita e despeza (art , 34, I o ) : 
annual, a prestação das coutas de uaia outra (ibii.) ; annual, a fixa-
ção das forças le terra c mar íart, 34 n. 17; ; annual, a mensa-
gem do Presidente ao Corpo Legislativo (art . iii, T); annuacs, os rela-
tórios dos .Ministros d i E í ta lo far t . J I ) . Porque a Constituição declara 
que esses relatórios serão annuaes. Porque a Constituição estatue quo 
a receita c despeza se votarão annualmente, que as contas de uma e 
outra serão tomadas annualmente, que as forças militares se fixarão 
annualmente, que a mensagem do Chefe do Estado será dirigida ao 
Congresso annualmente. Porque, emfim,a Constituição determina que 
o Congresso Nacional funeciouará cada anno, e era 3 de maio de cada 
anno estará reunido. 

Esses actos, que cila ordena se cumpram «cada anno», que ella 
manda renovar «annualmente», ou que ella mesmo declara «an-
nuaes», esses actos são, pela sua aormalidado legal, obrigatória, im-
proterivel, no mecanismo constitucional do regimen, os seus actos 
annuaes. Do mesmo modo como é annual a data natalicia, annuaes, 
ao regimen ria nossa atmosphera, as estações, annuaes, na lavoura, 
as colheitas, annual, na ordem astronômica, o oaovimonto de transa-
ção do nosso planeta. 

A Constituição, poria ti to. não derogaria o significativo universal 
da palavra annual, sign.ficado a c c e i t J , subscripto e exarado por ella 
mesma em seis disposições differentes, que nenhuma outra das suas 
disposições contradiz, para abordar no alcance desse, epítheto, assim 
tantas vezes definido, as sessões extraordinárias, cuja caracterização 
está justamente em não serem annuaes. 

Seria querer tra iuzir com um termo de linguagem corrente a 
idéa diametralmente opposta ao que elle exprime. Animal c extraor-
dinária são palavras aotooy.nas, attenta a significação opposta que 
entre si teem, visto como annual r ordinário, sob o ponto de vista da 
regularidade com que annualmente so renova, e o extraordinário, 
não tendo ordem ou regra na sua renovaçã), no seu regresso, não 
pôde ser anuual. De s>rta que, si c'ia nas53 annuaes ás sessões extra-
ordinárias, 011 extraor linariat ássessõos anti-iaes, o legislador consti-
tucional estaria falando ás avessas, estaria contravertenlo o signifi-
ca lo a dous vocábulos usuaes, para co istrangerá mais insensata 
symaymia esses ternos, de una antonynaia conhecida e irreductivel. 

Tão loiisre aào vas o poier Ias sjberauias, nem mesmo quando 
constituinte.' fudo lhe será dado á omnipotencia, dellas, menos crear 
uma linguaje na de antilogias e antinomias, usando as palavras ao 
arrepio das i iéas, e pmdo em contradausa os termos do vocabulário 
universalmente consagrado. 

Poderia o texto de uma constituição usar do habitual por acci-
clontal, ou de acciicntal por habitual'*. Poderia trocar o normal em 
anormal, ou o anormal eoi normal'} Polcria chamar excepcional ao 
regular ü regular ao excepcional'! Poderia qualificar de commiun ao 
especial e ào especial de comYmini '? 

Pois, senhores, as sessões annuaes são sessões periódicas, são sessões 
regularei, são sessões normaes, suo sessões habit-iacs. As sessões extra-
ordinárias são sessões accidentaes, sao sessões anormaes, são sessões 
excepcionaes, são sessões especiaes. Como, portanto, admittir que a 
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nossa Constituiçãohouvesse querido encartar no conceito das sessões 
annuaes, com a' sua periodicidade, a sua regularidade, a sua norma-
lidade, a sua habitnalidade, o conceito das sessões extraordinárias, 
com a sua accidentalidade, a sua anormalidade, a sua excepeionali-
dade, a sua especialidade V 

Tão descommunal tolice (com licença de V V . EEx.: ê o termo), 
tolice de tão dcscoiunuiual calibre não cabia, de certo, no animo do 
legislador constituinte, que em muitos desacertos poderá ter caindo, 
menos no de adoptar a lógica daquelles frades, não sei si da historia, 
ou da leuda, que se syllogízavam, dizendo: «preto, isto é, branco. 
Ningrum, scilicet álbum.>> 

Eis como raciocinava o accòrdo paraná-catharinense: Annuaes, a 
saber, extraordinária*. Negro, isto ô, niveo. Azevicbe, isf» é, ar 
minho. Noite, isto é, dia. Dia, isto 6 , noite. 

Parece que uão se poderia aece.ntuar com relevo mais alto esta 
demonstração. Mas ha unia consideração de grande monta, que ainda 
lhe vem avaliar a grossura do traço, com que a evidencia delia se 
pronuncia. 

No texto da Constituição republicana, tal qual a redigiu o pro-
mulgou o Governo Provisório nos decretos ns. 310 e 91* A. de ->2 de 
junho e 23 de outubro do 1890, o acLual art. 4", então designado com 
a numeração de 3° , era concebido nestes termos : 

«Os Estados po lera incorporar-56 entre si,subdividir-se ou des-
membrar-se. para se anuexarcm'a outros ou formarem novos 
Estados, me liaule acquiescencia das respectivas legislaturas 
loeaes em dous annos snccessiuos e. approvação do Congresso 
Nacional.» 

Si esse artigo sahissi intacto da Constituinte, nenhuma censura 
poderia tocar, hoje, por este lado, ao accòrdo interestadual, que ora 
examinamos... 

O SR. MENDES m: ALUEIDA — Apoiado, 

0 S R . RUY n.vRr.os.v—.. .porquanto, com tal redacção, o assento 
das assembléas dos Estados tanto se poderia outorgar em sessões an-
nuaes, como em sessões não annuaes, tanto em sessões ord i -
nárias, como em sessões extraordinár ias . O que se exigia era 
que se outorgasse, por essas assembléas, " em dous annos suc-
cess ivos» . 

A Conütuinle, porém, alterou a redacção pr imit iva , aliás 
respeitada nas suas discussões, substituindo, nà fôrma de f i -
n i t i va de que a revestiu, aquel le texto pelo actual : 

« O s Estados podem incorporar-se entre si, subdi-
v id i r - s e ou desmembrar-se . para se annexar a outros 
ou formar novos Estados, mediante acquiescencia das 
respectivas assembléas legislativas em duas sessões an-
•nuaes suecessivas e approvação do Congresso N a c i o n a l » . 

Â Constituinte, como se ve, substituiu as palavras « e m 
dous annos suecessivos» por estas outras « e m duas sessões 
annuaes suecessivas» . dizendo «sessões annvsies». onde no 
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projec-to se dizia « a n n o s » , e. eoai esta mudança na lettra, 
operou no sentido profundo alteração. 

Supposta a redaeção original , como apenas se la l lava era 
annos, sem tocar em sessões, a acquiescencia das assembléas 
estaria processada leg i t imamente, desde que se consummasse 
em dous annos consecutivos, quaesquer que fossem as sessões 
em que se concedesse. A ' sombra dessa disposição estaria 
v ictor ioso sob este aspecto, o accôrdo entre o Paraná e Santa 
Catharina, porque as duas deliberações approbatorias de cada 
uma das duas assembléas correrem em dous annos sueces-
sivos, 1916 e 1917, embora i r es das sessões em que assim se 
procedeu hajam sido extraordinárias e todo o processo tenha 
cabido no estreito lapso de quatro mezes. 

Poder ia concluir-se, até em menos tempo. Bastaria que 
as duas approvacões de cada um dos congressos estaduaes se 
outorgassem uma na ult ima semana do anno passado, a outra 
na pr ime i ra semana deste anno, para que, sendo a acquies-
cencia dada, assim em dois annos consecutivos, estivesse con-
stitucionalmente dada, ou, pelo menos, dada segundo a lettra 
da Constituição. 

Gomo o de que se fazia cabedal, era de que o momento 
de cada uma das dua's approvacões de uma e outra assem-
bléa legislat iva cahisse no seu anno, e de que esses dous annos 
se suecedesse um ao outro, essa condição apparentemente 
.severa, de consti lucionalidade, se a achará preenchida em tudo. 
o r igor do texto, na hypothese que se acaba de f igurar, embora 
a pomposa exigência de dous annos sueeessivos, se reduzisse 
ahi, na realidade, a duas semanas seguidas. 

Não dever ia de ser essa a intenção constitucional. E não 
era. Mas a execução, no caso, eslava em tal 'harmonia com o 
seu teor, e a lettra, na espécie, acobertava t i o aconchegadamente 
a burla perpetrada, que não haver ia como lhe ter mão ao en -
gano, e lhe inuti l izar a falsia. 

Po r fel icidade, na Constituinte, uma l ige ira mudança do 
texto, mudança quem acordou alli o debate, nem constituiu 
objecto de emenda, e surgiu do seio da Commissão. por in i -
c iat iva delia mesma, restabeleceu o verdadeiro espírito desse 
art igo, expungindo-o de expressões, que poder iam trahir e 
annul lar . Trocada o fórmula de * qous annos sueeess ivos » 
na de " duas sessões annuaes suecessivas» , não só os annos 
haviam de ser annos sueeessivos. mas as sessões hav iam de 
ser sessUes annuaes. 

Sendo sessões annuaes, t inham de ser sessões das que se 
celebram todos os annos. As sessões que todos os annos se 
celebram, são, unicamente, as sessões ordinár ias. Mas as ses-
sões ordinárias se renovam, invariavelnjent.fi, na mesma época 
do anno; porque teem, na Constituição ou nas leis, data certa 
de abertura e min imo irreductivel do prazo. DesCarte, as -
signando aos dous actos de acceitação legislativa o tempo das 
duas sessões annuaes consecutivas, a norma consl itucional 
adescreveu a conclusão desse processo e duas phases legis-
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com o exercício das funecões legislativas o cie quaesquer outras, 
cujas horas de serviços" não coincidissem com as do serviço 
par lamentar . E ' absurdo! Logo , as « s e s s õ e s » de que alli se 
trata são os períodos, ordinários, ou extraordinários, da act i -
v idade parlamentar em cada legis latura. 

Assim, o concurso destas seis disposições constitucionaes 
que acabámos de perlustrar, as únicas, alem do ar t . 4", cuja, 
íntel l igencia estamos discutindo, e o a r t . 18, onde o qua l i f i -
cat ivo de «publ icas» , associado a «sessões», tem por ob.jecto 
estabelecer a publicidade contraposta ao segredo, como caracte-
r íst ica normal das deliberações parlamentares, o concurso da. 
quelles seis art igos noa im ostra que, em querendo juntar na 
mesma formula, e submetter â mesma regra, as sessões extra-
ordinárias com as sessões ordinárias, a carta do nosso reg imen 
usa puramente do vocábulo «sessões*, ou da expressão Cessões 
legislativas*. 

Da expressão <•< sessões annuaes s>, em taes casos, não se 
se rve nunca. O único texto onde ella apparece é o do art. 4°, 
cuja interpretação ora procuramos. 

Claro está, portanto, que si no ar t . 4 o quizesse compre -
liendor igualmente, como no art . 17, no art . 22. no ar t . 25. no 
a r t . 29,, no art . 34, n. 35 e no ar t . 40, as sessões ordinárias 
e as sessões extraordinárias, o legislador constituinte alli não-
diria, como diz, «sessões annuaes» . D i r ia apenas sessões legis-
lativas, como no a r t . 1Í7, n o a r t . 22, no art. 65, no art. 34, n u -
mero 35. ou sessão legislativa, como no art., 29 e no art. 40. 

Var iando, pois, no art, 4o, do estylo observado uni forme-
mente em todos esses, trocando alli o nome de sessões e a deno-
minação de sessões legislativas, ambas as quaes abrangem as 
sessões annuaes e as sessões não annuaes. trocando estas 
duas designações pela de «sessões annuaes?-, a nossa Const i tui-
ção não podia ter outro intuito sinão excluir das sessões, que 
nesse texto contempla, as sessõees que não são annuaes. 

Ora, as sessõees extraordinárias não são annuaes. Não o 
são em nenhuma das duas accepções desta palavra. Não o são 
•na pr ime i ra , porque não duram todo o anno. Não o são na se -
gunda, porque se não celebram cada anno. L ogo . não zendo 
annuaes em nenhuma das signif icações da palavra, não cabem 
na classificação das a que allude o a r t . 4° da lei constitucional, 
quando prescreve que o assentimento das assembléas legis lat i -
vas estaduaes, nos convênios acerca de l imites, ha de ser dado 
em «duaas sessões annuaes suecessivas» . 

A Constituição não revogou o vocabulário vernáculo, como 
o accôrdo pretende revogar a Constituição. Era preciso que 
revogasse a língua pátria, para qual i f icar de annuaes as ses-
sões extraordinários, que se não ce lebram atmualmeute. E ra 
preciso revogar o id ioma pátrio e revogar o senso commum. 

Ninguém ignora que a denominação de annual indica, ne. 
wssar iamente , a roiteiraçno, anno por anno, da causa, do acto, 
Annual é a reunião do Congresso ( a r l . 1? da Const i tu ição) , 
do da Decorrência, a cujo nome se associa essa adjectivaçãó. ' 
annual, a sua abertura em 3. 
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de maio libid.}: animal, a votação da receita e despeja /art. 34, 1") ; 
annual, a prrstaç.ão das contas de u na outra (Mil.) ; animal, a fixa-
ção das forças Io terra c mar 'art . 34 n. i 7 ; ; anmaf, a monja-
£6iti do Presidente <-:> Corpo Legislativo (art. -í.S, 9»); mwnw* , os reía-
toríos dos Ministros ih, Esta do (art, 31). Porque a Constituição iteclara 
que esses relatório* serão annuats. Porque a Con-i.duição estatua que: 
a receita e despeza se votarão annual mente, que ai contas de uma e 
outra sorão tomadas aunualme.nie, que as forças militares se fi varão 
aiumalmeiite, que a mensagem cio Cheio do Estado será dirigida ao 
Congresso annualmcnf. Porque, cmfira, a Constituição determina que 
o Congresso Nacional funccionará cada anno, e em 3 de maio de cada 
anuo estará reunido. 

Esses actos, que ella ordena se cumpram «cada anno», que ella 
manda renovar «annualmento», ou que ella mesmo declara «an-
nuaes», esses actos são, pela sua aonuaiidacle legai, obrigatória, im-
proterivel, no mecanismo constitucional do regimen, os seus actos 
annuaes. Do mesmo modo como é annual a data natalicia, annuaes, 
no rogimen da nosso atmosphera. as estações, annuaes, na lavoura, 
as colhei Ias, annual, tia ordem astronômica, o aovimonto de transia-
ção do nosso planeja. 

A Constituição, portanto, não derogaria o significativo universal 
da palavra annual, sign.íicado accoito, subscriplo e exarado por ella 
mesma em seis disposições difforoutcs, que nenhuma outra das soas 
disposições contradiz, para abordar no alcance desse epitheto, assim 
tantas vozes definido, as sessões extraordinárias, cuja caracterização 
está justamente em não serem annuaes. 

Seria querer tra luzir com um termo de linguagem corrente a 
idéa diametral-anote opposta ao que ede exprime. Annual e extraor-
dinária são palavras anton/:nas, attònta a significação opposta que 
entre st t.eem, visto co.no animal é ordinário, sob o ponto de vista da 
regularidade com que annualmente so renova, e o extraor lutario, 
não tend ) ordem ou regra na sua renovaçí ) , no seu regre « o , não 
pode ser annual. De s >rte qu3 , si e'ia nas;o aiinuaa ás sessões extra-
ordinárias, ou cvlraor linarias is seíiõos ann-iact. o legislador consti-
tucional estaria falando ás avessas, estaria controvertendo o signiti-
rado a dous vocábulos usuacs, para co istraugerá mais insensata 
synonymia esses l emos , de u na autony.nia. conhecida e irreductivel. 

Tão longe não vae o poder das soberanias, nem B B » quando 
constituinte. Tudo lhe sor i dado á omuipotencia, dei Ias, menos crear 
uma lingufigem de antilogias o antinomias, usando as palavras ao 
arrepio dos i ié.is, e ponio em contradansa os termos do vocabulário 
universalmente consagrado. 

Poderia o testo de uma constituição usar de habitual por acci-
úmital, ou «de acciicntal por habitual f Poderia trocar o normal em 
aitonnal, ou o anormal e;u normal'? Po teria c i iaaar excepcional ao 
regular 0 regular ao recepcionai'! Poderia qualificar do eommum ao 
especial e ao especial de eonimA'» ? 

' Pois, senhores, as sessões annuaes sio sessões periódicas, são sessões 
•regalares, são sessões normaes, sio sessões habit-taes. Vs sessões extra-
ordinárias são sessões acei lentues, são sessões anormaes, são sessões 
excepcionae*, são sessões espeeiaes. Como, portanto, admittir que a 
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nossa Constituição houvesse querido encartar no conceito das sessões 
annuaes, com a sua periodicidade, a sua regularidade, a sua norma-
lidade, a sua habitualidade, o conceito das sessões extraordinárias, 
com a sua aecidontalidadc, a sua anormalidade, a sua excepcionais 
dade, a sua especialidade ? 

Tâo deseommutiai tolice (com licença de VV . KEx.: é o termo), 
tolice de tão descomnnnial calibre não cabia, de certo, no animo do 
legislador constituinte, que em muitos desacertos poderá ter cabido, 
menos no de adoptar a lógica daquelles frades, não sei si da historia, 
ou da lenda, que se syllogizavain, dizendo: «preto, isto é, branco, 
Ningrum, scüicet álbum.» 

Eis como raciocinava o aeoôrdo paranà-catharinenso: Annuaes, \ 
saber, extraordinárias. .Negro, isto é, uiveo. Azeviehe, UV> A. ar-
minho. Noite, isto é, dia. Dia, isto é, noite. 

Parece que não se poderia accentuar com relevo mais alto esta 
demonstração. Mas lia uma consideração de grande monta, que ainda 
lhe vem avultar a grus<iira do traço, com que a evidencia delia se 
pronuncia. 

No texto da CoiHlituiç.ão republicana, tal qual a redigiu e pro-
mulgou o Governo Provisório nos decretos ns. MI e 914 A, de 22 do 
junho e 23 de outubr.» do t&tíu, o actual art. 4o, então designado com 
a numeração de 3", era onceb ido nestes termos : 

cOs Estados po iera incorporar-se entre si,sub1ividir-se ou des-
membrar-se, para se annexarem a outros ou formarem novos 
Estados, meliauto acquiescencia das respectivas legislaturas 
locaes em dum annos sueeessivos e approvação do Congresso 
Nacional.» 

Si esse artigo sahisse intacto da Constituinte, nenhuma censura 
poderia tocar, hoje, por este lado, ao accòrdo interestadual, que ora 
examinamos... 

O Sn. MENDES AMIJ:U>A — Apoiado. 

O S r . R.UY Barbosa—-.. .porquanto, com tal redacç.ão, o assento 
das assembléas dos Estados tanto se poderia outorgar em sessões an-
nuaes, como em sessões não annuaes, tanto em sessões ord i -
nárias, como em sessões extraordinár ias . O que se exigia era 
que se outorgasse, por essas assembléas, " e m dous annos sue-
eessivos» . 

A Contituinte, porém, alterou a redaeção pr imi t i va , aliás 
respeitada nas suas discussões, substituindo, nà fôrma def i -
n i t iva de que a revestiu, aquelle texto pelo actual : 

« Os Estados podem incorporar-se entre si, subdi-
v id i r -se ou desmembrar-se, para se annexar a outros 
ou formar novos Estados, mediante acquiescencia das 
respectivas assembléas legislativas em duas sessões an-
nuaes suecessivas e approvação do Congresso N a c i o n a l » . 

À Constituinte, como se vê , substituiu as palavras « e m 
dous annos sueeessivos» por estas outras « e m duas sessões 
annuaes suecessivas» . dizendo «sessões annuaes». onde no 
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projeeto se dizia «annos», e, com esta mudança na lettra, 
operou no sentido profundo alteração. 

Supposta a redacção original , como apenas se ía l lava em 
annos, sem tocar em sessões, a acmiiescencia das assembléas 
estaria processada leg i t imamente, desde que se consummasse 
em dous annos consecutivos, quaesquer que fossem as sessões 
em que se concedesse. A ' sombra dessa disposição estaria 
v ic tor ioso sob este aspecto, o aceôrdo entre o Paraná e Santa 
Catharina, porque as duas deliberações approbatorias de cada 
uma das duas assembléas correrem em dous annos sueces-
sivos, 1ÜH0 e 1917, embora i r es das sessões em que assim se 
procedeu hajam sido extraordinárias e todo o processo tenlia 
cabido no estreito lapso de quatro mezes. 

Poder ia concluir-se, até ein menos tempo. Bastaria que 
as duas approvações de cada um dos congressos estaduaes se 
outorgassem urna na ult ima semana do arino passado, a outra 
na pr imei ra semana deste anno, para que, sendo a acquies-
cencia dada, assim em dois annos consecutivos, estivesse con-
stitucionalmente dada, ou, pelo menos, dada segundo a lettra 
da Constituição. 

Como o de que se fazia cabedal, era de que o momento 
de cada uma das duafe approvações de uma e outra assem-
bléa legislativa cahisse no seu anno, e de que esses dous annos 
se surcedesse u m ao outro, essa condição apparen.temen.te  
severa, de consfitucionalida.de, se a achará preenchida em todo 
o r igor do texto, na hyputhese que se acaba de f igurar, embora 
a pomposa exigência de dous annos suecessivos, se reduzisse 
ahi, na real idade, a duas semanas seguidas. 

Não deveria de ser essa a intenção constitucional. E não 
era. Mas a execução, no caso. estava em tal 'harmonia com o 
seu teor, e a lettra, na espécie, acobertava tão aconchegadamente 
a burla perpetrada, que não haver ia como lhe ter mão ao en-
gano, e lhe inuti l izar a fals ia. 

Po r fel icidade, na Constituinte, uma l igeira mudança do 
texto, mudança quem acordou alli o debate, nem constituiu 
objecto de emenda, e surgiu do seio da Commissão, por in i -
c iat iva delia mesma, restabeleceu o verdadeiro espir ito desse 
art igo, expungindo-o de expressões, que poder iam trahir e 
annullar. Trocada a fórmula de «cjous aiínos suecess ivos » 
na de " duas sessões annuaes suecessivas» , não só os annos 
hav iam de ser annos suecessivos. ma? a= sessões hav iam de 
ser sessâes annuaes. 

Sendo sessões annuaes, t i " bani de ser sessões das .que se 
ce lebram todos os annos. As sessões que todos os annos se 
celebram, são. unicamente, as sessões ordinárias. Mas as ses-
sões ordinárias se renovam, invariavelmente, na mesma época 
do anno; porque teem, na Constituição ou nas leis, data certa 
de abertura e min imo irreduct ível do prazo. Des far te , as-
signando aos dous actos de acceitação legislativa o tempo das 
duas sessões annuaes consecutivas, a norma constitucional 
adescreveu a conclusão desse processo e duas phases legis-
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lativas distinctas com o intcrval lo , mais ou menos de anno 
entre urna e outra. . 

Tratando-se de matérias tão graves quanto os l i t íg ios e 
convenções entre Estados acerca de seus terr i tór ios, esse termo 
de gestação legislativa, de maturação parlamentar, não era 
largo , Mas de um periodojquanxlo meno i como esse era obvia 
a necessidade, para que no o se al inhavassem assumptos desta 
natureza para que se não entregassem ã discrição de co r -
rentes momentâneas, para -que não se resolvessem antes de 
pensados e repensados. Com duas sessões legislativas distan-
ciadas um anno uma da outra se assegura ao legislador uma 
espliera, não excessiva, para. considerar no que vae fazer, e 
reconsiderar o que fez, para se lhes desassorobrar a conscienaia 
dos receios de utn vo to arriscado e i rremediáve l , para melhor 
sentir a sua responsabil idade, para se lhes abr i rem novas 
occasiSes de estudo, independência e energia. 

Dous debates a tão largo interval ío um do outro podem 
transmudar o aspecto de uma questão, e lhe trazer elementos 
de elucidação inesperados. D e um para outro anno os ventos 
podem mudar no quadrante pol ít ico, sueceder uma situação 
a outra, variar, até, com o advento de uma nova l e g i s l a tu ra . . . 

O S r . A L E N C A R G U I M A R Ã E S — iCousa que se daria no P a -
raná , '• 

O S R . R O Y BARBosa — . . . a composição das Câmaras 
Leg is la t i vas ; e todas essas eventual idade, todas essas possi-
bil idades, são outras tantas possibil idades, outras tantas e v en -
tualidades consideráveis de que o nivel parlamentar se eleva, 
as influencias da opinião publica se intensif iquem, e a v e r -
dade se depure da liga de interesses perturbadores. 

lísse, aliás, ó o menor decurso de tempo, a que se poderá, na 
applicação, reduzir o prazo constitucional do art. 4o. A Constituição, 
não podendo, attenta a diversificação da época das sessões annuaes 
entre os Estados, pre.dza.- um termo invariável aos processos das 
duas approvações legislativas, a<(optou o mínimo approxitnativo de 
um anno, limitado pelos extremos das duas sessões annuaes conse-
cutivas. 

Mas, posto este critério, essa approximaeão de um anno pôde, 
na realidade, estender-s3 a qttasi o dobro. Supponliamos que a con-
venção de limites, cuja legalidade agora se estuda, não se assignava, 
como se assiguou, em 2t de outubro, mas nos últimos dias de setem-
bro. Estaria, então, provavelmente, encerrada a sessão aonual do . 
Congresso de Santa Catliarina, que a sua Constituição manda traba-
lhar, cada anno, dous mezes, encetados aos 22 de julho, e a segunda 
acqulescencia dessa Asscmbléa Legislativa não se poderia realizar si-
Dão em 1918, da ultima semana de julho em deante. A observân-
cia, portanto, nesse caso, da exigência do art . 4° da nossa Consti-
tuição requereria vinte e dous a vinte e tres mezes. 

Na própria espécie dc que se trata, porém, a execução da norma 
cousütucioual demandaria mais de viu te e um mezes; de, mais de vinte 
f> um mezesé o lapso mediante entre áO de outubro de t9 t » , data do 
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accòrdo, c22dej t i lho cie 1018, data constitucional do começo da se-
gunda sessão annual daquolla asseiubléa, depois desse contracto. 

Foram esses v.ute e uni a vinte o dous roezes que os agencia-
dores da lufa-lufa, do corre-corre, do anda mão enfia dedo DO eon-
VCQÍO cio governo paranaense com o 'governo eatharinensc abrevia-
ram a quatro niezes e meio, reduzindo o tempo constitucional á 
quinta parto do que devia durar. 

Na terra das inconscitucionalíiades, ou de temos a honra de viver 
com a sensibilidade jurídica embotada e morta, neste paizda violação 
usual de todas as normas do Código do nosso regimeu, nunca se af-
rontou contra elle com desprezo mais flagrante da evidencia legal. 
Desacata-se abertamente um dos textos mais peremptórios da lettra da 
Constituição. Para dissimular o atteutado tenta-se até illudir a 
língua vernácula na significação <lo um dos seus vocábulos de ac-
cepção mais certa, de uma accepção immemoravel, inquestionável a 
irreformavel. 

Conculea-se, juntamente com a lettra expressa dos textos, a razão 
manifestada le i ,o seu propósito,descoberto,visível,solemnksimo. de 
assegurar á antiga divisão do nosso território uma justa estab l i lade, da 
acauteiar os limites tradicionaes dos nossos Estados contra inuovações 
açodadas, e do não permittir abi alteração nos direitos adquiridos 
sinào mediante o consenso mais sério das populações interessadas. 
Substitup.-se o impe do da reflexão, da madureza, da prudência lenta 
«gradat iva no deliberar, pelo systema dos atropelos, dos improvisos, 
das surprezas. 

Com a nitelligeueia que atl.rihueiu á disposição constitucional 
do art . 4 o , o anno de espera, limitado pelas duas sessões aiioiiaes, se 
poderia converter em quinze dias. Dado um accòrdo que se concluísse, 
não aos 20 cie outubro, mas aos 20 de dezembro, com a derradeira 
semana de uma sessão,que funceíonasse nesse moz,e a primeira semana 
de outra sessão, que se abrisse no começo de janeiro, urna dessas ses-
sões extraordinária, ordinária a outra , ' ou extraordinárias ambas, 
se aceitariam as tinas ratificações legislativas cm duas sessões annuaes 
suecessivas, uma vez admittidas as sessões extraordinárias a catego-
ria de sessões annuaes. 

Si esta conseqüência é escandalosa e risível é porque escanda-
losa c risível è a interpretação de onde nasce. Do escandaloso dis-
parate de se iueulearera como sessões annuaes as sessões extraordi-
nárias, que se não celebram todos os annos, resulta a irrisão e a 
indecência de se poder azafamar em niezes, ou semanas, em dias, 
uma solução, que os textos constitucionaes subordinam a duas ratifi-
cações, em duas sessões annuaes legislativas. 

•O Sn. Ai.ESC.Ui GtmiAnÃEs — Quizeram lazel-o até em 30 dias. 

O Sn. ftíjy BARBOSA — E' o mesmo ; podiam Tazel-o em tres dias. 
O ultimo dia de uma sessão, em 1916, em dezembro, é o primeiro dia 
de uma sessão, em i0J7, em janeiro. 

Em dous dias estavam dadas as duas approvaçõos sueces-
sivas. 

Quando mesmo esses textos não fossem explícitos em que as duas 
cessões hão de ser annuaes, isto é, das que sô se reiteram de anno em 
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anno, isto é, das sessões ordinárias, subentendida estava esta re-
siriecâo. 

Com effeito, sendo suecessivas, sem essa limitação, seriam susce-
ptíveis de emendar uma com a outra, a primeira ao expirar de um 
anno, a segunda ao nascer do anno subsequente, eonsummando-se 
em dia, em seis dias, suppoij.ha.mos, ires em um anno e tres em ou-
tro, ou em quatro, dous no termo de dezembro e dous no principio 
de janeiro, essa dupla elaboração legislativa, a que o legislador con-
stituinte quiz submetier a ratificação, pelo Congresso Nacional, dos 
acoòrdos estaduaes acerca de limites; e o legislador constituinte não 
poderia estabelecer nina limitação eonstitueional em assumpto de tão 
singular gravidade, annullando. ao mesmo tempo, no próprio texto, 
com esta porta aberta á mais grosseira zombaria, o seu pensamento, 
a sua intenção, o seu objecto. 

Em vez disso, a lettra desse texto guarda a mais sensível, a mais 
formal harmonia com o seu intuito. A'Constituição não se de-euidou. 
O qualificativo lá está com as suas tres vogaés e as suas tres con-
soantes, frisando o requisito de que as sessões, onde se houverem de 
sanccionar esses convênios entre Estados, hão de ser as sessões 
annuaes. 

Porventura o texto constitucional deveria citar entre perentlie-
sís o Moraes, o Aulete ou o Cândido de Fieueiredo, remectendo a elles 
os interpretei, os legisla dores e as partes? Porventura devia emen-
dar, cm nota, o significado vulgar do adjeeovo annuaes, par" que os 
jurisconsultos, os administradores e os estadistas brasileiros lhe nao 
desconhecessem ? Porventura, não se tendo dado ao luxo exótico 
dGssa precaução contra os sopbistas; terá deixado a. palarra aromai 
de exprimir o que exprimiu, verá, deixado ella de ser o que era, de 
ser o que annualmente acontece, para ficar sendo o que não acontece 
actualhiente'! 

Çiuancio, tírs. Senadores, dentro do mou espirito, de mim para 
commigo mesmo, executava- eu esse raciocínio, formando, desenvol-
vendo e fortalecendo a minha convicção acerca da inconstilucnnali-
dade desse acto, estava longe de imaginar que, exactamente acerca 
do ponto em que eu havia de nssenfar aqui a demonstração da. minha 
tliese, pudesse vir em meu auxiiio a hoorada Commissão de Constituição 
e Diplomacia no seu parecer, então aneíosameutc esperado. Foi com 
grande satisfação, com grande cotitoutamcnto que me entreguei á lei" 
tura desse documento notável. Ao chegar no tópico de que a honrada 
Commissão abunda larganinnte nas mesmas idéas, então por mim 
apenas runiinadas no fundo da minha consciência e no silencio do 
meu gabinete, foi com verdadeira satisfação, com verdadeiro alvo-
roço que no parecer da honrada Commissão me encontrei com este 
tópico solemne: 

« Determinando a Constituição Federal (dizem os nobres mem-
bros da maioria da Commissão de Legislação e creio que nesse tópico 
o seu membro divergente teria assiguado sem ditficul iade o parecer 
contrario) que o desmembramento ou amiexação do território dos 
Estados, em duas sessões annuaes ». parece ter imperativamente ex-
cluído as sessões extraordinárias dessa competência, pelo motivo 
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claro fie querer dar o tempo suíhcieiií'.! aos Estados para o estudo 
e reflexão sobre, a primeira deliberação, .Vaturaime.il.c é evidente 
que, si não bouvesse essa disposição imperativa, os Estado.; poderiam 
fazer, como se voert coa pap h •- " . tsxtraordinarias, uma em de-
*smbro, ontra em janeiro, approvaudo de afogadilho deliberações 
tão 'graves e impedindo ?s manirostaçoes do povrj .*-,;:'ra aeíos ajus-
tados entre os governos, mm .•i>:itrari;w á opwí . r .• ao interesse das 
oopi<lai;5es dos ícrníorjos cudidos cu adquiridos, 

Eu não encontraria lermos mais peremptórios, mais íiiiniiuanies 
para condemnar o atropeUo da r«;s?a Constituição, uc accôrdo que 
òiscuCírnos. 

«O requisito conititucioual iconiiinta u Cdmmi&são) das duas ses-
sões annuaes consecutivas só pôde ser dado como satisfeito, si se a ri -
mifíir que, por ser opinativa a expressão da palavra «anmi;te.i», oh 

Cougressos a intcrpreíaraai como significando em dous arínos suo 
cessivos.» 

Procurou neste ultimo tópico a honrada Commissão artetmar o 
caracter peremptório da sua opinião /oraalmewle dada no paragra-
ÍAIO anterior quando, para justificar o attentído que se procura" le-
var por de:>,ntc, tenta aUrsbnir á expressão decisiva no texto consti» 
'uf.íonal um sentido que umica. lhe foi dado. 

Não, não é opinativa a matéria. IK- interpretação quanto no sen-
iido -rernacuio da palavra que consume o eixo deste debate. .Não (• 
ipmaüva. Nunca o foi o nunca o ptkie ser. Xao é opinativa & aceepçao 

433 [ « lavras cujo sentido se gcb» li raiado pelo uso uni ver ia! dos 
.'.•scriptores, pela explicação universal dos lexieograpbos, pelo conheci-
Rien o universal de todos que faliam uma língua. iS'ão, ;.s palavras 
leeai sentido certo, determinado pela sua historia, pelo uso de ap-
ijlical -as, pelo concenso daquelles que as empregam ; as palavras são 
a garantia,>la estabilidade das línguas. Só um poder existe que é 
dado alterar-lhes o sentido, e esse poder é o do uso do qual já dizia 
líoraeio — li'sus quem pasner arbilrium est, ct jus st norma logueaâi. 

A esse. a competência, a autoridade, a soberania, a oronipotonua 
•le alterar o sentido das palavras ; mas c*.a alreraçao não se traduz 
>'sbSI> Juntamente, gradativaraente, pamaünamente, em umasocc:->ssâi.> 
<Je annos. de tempos, as vezes de séculos consecutivos. Nao está. ao 
arbítrio dos legisladores, dos homens do Estado e dos pari a raso; os e.n-
imáemn as palavras ao reve« do que e lhs , no seu sentido reconho-
.rido. exprimem. Porque si essa libsrdade pudéssemos consentir ao-
logisfadores, as soberauias, a qualquer d j ; depositários da autoridade 
no ãfuuclo, as leis perderiam o seu ,'alor, perderiam a sua i-apa-iati-
cia. perderiam a sua razão de ser, porque as leis se traduzem em 
palavras e si os legisladores ou ovceutores das leis pudesssoi dar 
úquellas palavras senti'Jos que lhes nao coubessem, esses seriais: os 
arbítrios ca alteração continua da legalidade em mu pai?. 

< » S r . A w s c á r Gcimakíes- Aiuítü bem. 

ij Sn. BMY Barbosa, . .e moinar seria ab„!;r de uma rex, wtal-
••'leute com todas as leis ordinárias mi can-íitucioiiaes ; porque então 
s.e teria Ueaute dos oiiios a roiparts&bittdarie nua de uma situação 
de arbítrio formal, c iliimitaciameote consagrada. Vm texto yo-

LI. \"0l. .11.!. |J> 
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'aclo hoje com cerra e. rteierntiuada intenção por uma assemhléa 
constituinte ou por mua a.>-embléa ordinária, amanhã, nas mão» de 
outras assembléas ou nas maus dos executores, essa lei passaria por 
iodas as transtnuUções que a conveniência de oeeasião fosse acon-
selhando aos interesses prepotentes, sempre a titulo de ijuo a accepção 
das palavras é opitiativa e não obriga ao legislador, os legisladores 
não são obrigados pela significação conhecida e incontestável das pa-
lavras de sentido notório. Porque, ê pela palavras que o homem 
se exprime, mio o homem «ontracta. é pelas palavras que o homem 
empenha a -ua i'é. que <> homem assume o< seu- compromissos 
e que os obriga, li o que 'importa individualmente para cada 
um de nós, imporia muito mais, inluiitauienfe mais, para com os 
Estados, para com <>.-. legislo dores, depositário,- do erudito publico, 
da fé publica. <• do destino u da legalidade, cujo caracter ossencml 
ó ser perdura* ei o não üear a ai orce da vontade do- homens. 

Diz-se que na* Republicas o Governo é um Governo de lei*, o não 
um Goveuo de homens. 

Por que? Porque não t; licito aos homens mudar o -euiidu ás lei-. 
Si nos fosse licito Siíerar o sentido ás palavras, necessidade ne-

nhuma haveria de reformar as leis, Poderíamos conserval-as perpe-
üianieute, damlo-lh^s suocessivamenre. d<* dia cm dia, a iníelligcncia 
que o interesso da oceastão aconselhasse. 

Ura, si lia palavra, como esta longa, laboriosa e «mladonba de-
monstração minha iio.je acaba de estabelecer; si ha palavra com sen-
tido certo, inquestionável, evídentissirno, absoluto, na iingua que fal-
íamos' si lia palavra nessa.:- condições i> essa do ; m . &•>; a acccpçâo 
dessa p a k m Ú tão clara, <; fão notória, t&o sabida, tão inevitável, 
que a honrada Comniissão, composta do membros tão ülustrados, tão 
eruditos, tão proveetos, oão conseguiu encontrar uni meio de negar 
a essa expressão o sentido pelo qual o «ccôrdo paranaense está huv-
ínissivclraente condemnado. 

Foi, pois, senhores, com uma impressão de desencanto tndeseri-
ptivcl, que passei de u/u destes para.graphos ao paragraplio snbse-
quente e depois dc \or, no primeiro delles, consagrada, ein uma syn-
these victoriosa, a verdadeira opinião sobre a intclligencia da palavra 
que tratamos de interpretar, me achei fronte s frente, no período 
irnniediato, com esta torcedora pela qual se procuraria esgueirar a 
sophisteria dos prototforos do accòrdo. 

CJaro está, senhores, para quem leia o parecer da nobre Comniis-
são, que ella nunca trepidou na íntolligencia do art. V': eme aos seus . 
olhos a evidencia desse texto não sollria duvida nenhum,".. 

A CommibSão condensou em uma dirúa. de linhas aquíilo que a 
minha insulliciencin não conseguiu expor hoje á vossa atienç.ão senão 
em um longo e ahorrecidíssimo discurso. {Xio apoiados.) 

Não se pôde ser mais feliz na formula do uma synrhcse. não sc 
pôde ser mais claro na enunciarão dc um parecer do que. loraiu os 
honrados membros da Gommíssão de Constituição o Diplomacia. Mas 
esse parecer, de tão notável belleza, quando nesse admirável paragra-
pho reivindica a verdadeira intelligeneia do to* to «msrUocional no 
art , 4 o , cae iinmediaiamente após na mais incrivcl das contradições' 
na mais inexplicável, ua mais absurda, na mais monstruosa. 
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0 parecer da honrada Comniissão é o monstro de Horacto! 
i) parecer demonstra no soe texto a iucomtitucionalidado. de-

monstra-o categoricamente, demonstra-o irrespondível mente. - . 
O Sr,. Ài.r.NC.ui Cijnun.urs-- Apoiado. 

O Sn. KCY BARBOSA -• - ...demonstra-o adiiiiraveinietite e. em sc 
gnida, sem iníervallo algum, entre as suas premissas o as suas con-
clusões, a Comniissão acaba aeouselhaudo ao Senado a opprovação 
dessa inconstitucíonalidade, que ella acaba de ferreiear de um modo 
iuunortal. 

Pcrdoom-me os nobres Senadores: e-tas não eram a.- conclusões, 
do parecer; esta não era a sua cabeça. A cabeça «Io parecer devia 
ser outra. Era preciso que (Ida tiiossoni cortado e mudado para que 
elle apparecéâsc nas suas conclusões debaixo desta transfiguração. 

Lembra-mo essas estatuas antiga.- de Roma, que os déspotas dos 
últimos tempos mandavam decapitar, ,-,ui>títiijinío ao volto "a caberá 
antiga, pela dos senhores da oceasião. pela dos déspotas do dia. A 
mesma cabeça servia succesüiramenie, a vários imperadores, como o 
parecer nos seus fundamentos, podendo ter sorvido para justificar a-> 
conclusões do meu discurso ora pronunciado, serviu, pelo contrario, 
par i approvar a< conclusões do parecer. 

lia de ficar este caso na historia aüednri ica do nosso i kncnw 
parlamentar como um dos casos mais interessantes. E eu aposto que 
daqui lia tempos o honrado Relator TIA, Com missão de Diplomacia, 
homem de espirito, como é, ha de dar boas risadas quando reler a 
sua obra e sc mirar em um espelho tão lisoujeíro, as suas grandes 
qualidades do político,parlamentar e interprete de Coristii.uir.des. 

Por mais, porém, que wilham o espirito dos homens, a suagraç», 
8 sua imaginação; por mais provectos. eruditos e sábios que sejam, si, 
descambam da verdade, si a contrariam abertamente, si estrangulam 
a lógica e põoiu as conclusões em rontraclieçâo cora as suas próprias 
premissas, são forças perdidas, entidades annulladas. valores que não 
sc sustentam, e embora esses desvios, essas estrovagancias, essas cOn-
tradicções venham de entidades altamente autorizadas, embora se 
revistam da maior belletsa das formas, nada podem contra suo pró-
pria fraqueza. 

O parecer tio honrada Cominissão de Diplomacia lia de ficar 
oalendo sempre pela coíidemiiaçào aqui lavrada da inconstiüiciouaü-
dade connucttida no accòrdo Paraná-Santa, Catharina; as suas con-
clusões, porém, contra d ictorias com us fundamentos são annulladas 
por esses mesmos. 

Já houve, aqui. na historia do nosso Congresso, « caso de um?, 
torificação de poderes em que, tendo-sn armado unia série de par-
ccllas, cujo. conclusão arithnietica ora o reconhecimento da. eleição 
de um m e m b r o do Congresso e tendo-se concluído por indicar o nome 
ao candidato a quem essa operação inatlieinaríca aproveitava, houve 
um outro membro da f.asa onde se passava, esse debate, que mudou 
completamente a face das coisas com um» simples emenda, na qual 
dizia: 

*Onde se diz Sr. Fulano de Tal , diga-se Sr. Sicrano.<> 
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bicaram as mesmas cifra-., a soestua somma, a mãtm* operação 
arithmetica, determiD&odo o reconhecimento de um Deputado e, por 
conseguinte, o não reconhecimento do outro. 

Mas esse, que as cifras punham fora do Congresso, foi o que, 
mantidas as mesmas CIFRAS, ficou reconhecido, 

iVio houve o trabalho de mudar as parcellas, de passar « esponja 
nas cifras, de rever a somma; nada. absolutamente. 

Eram dous os coniendores, aquellas cifras provavam que o S r . f u -
lano era o eleito: a Câmara. . . ou já fallei em Deputado, mas nao sei 
se isso se passou Da Câmara ou no Senado. 

Emfim aquslla Casa do Congresso couservou respeitadas as cifras 
e com aquellas mesmas cifras reconheceu aquellc. que ella declarava, 
nao ter sido eleito. 

0 SR. MENDES DE AUIMDA--Espero que V . EX, ouvirá a defesa do 
parecer. 

O S r . R U Í B.-iRDOSA.—-Mas por mais que, como estou certo, V . Ex. 
nos deslumbre aqui com a sua demonstração, não conseguirá esta-
belecer harmonia entre as premissas e as conclusões do parecer. 

O Sa, JÍE.vors i>e Aljíeim.—Isto j á é prejuigar antes de ouvir as 
partes. 

O S B . R B T B.ir.BosA—N&o é pi*ojulgar, porque a lógica é uma só. 
tfâo aa duas lógicas. Quando eu disser, .itoio o vivem.?, é mortal; o 
homem ô vi vento, logo é mortal», «i.'u> haverá homem neste mundo 
que me possa abalar a conclusão. 

O S r . MEÍBES DE AUMHDA--Veremos . 

O S r . R U V B a r b o s a — -O nobre Senador começa por e* ia~ 
beíeoer <rue, para <pjte o aceôrdo, fesse legit imo, nas condições 
em que foi approvado, em que ío i passada a sua. approvação. 
seria necessário qu'e a redacção do ar í . 4 « não fosse a que é; 
seria .necessário que fosse a red?.cção anter ior ; que ôisnUa do 
texto onde se fala em sessões annuaes não se pode considerar 
regular a approvação nas condições em que foi f e i ta : que para 
ser regular essa aprovação seria necessário que etn vez de ses-
sões annuaes e texio houvesse disto «mno> suecessivos. E, em segui-
da, o nobre Senador que acaba de disser- isvo, apezar disso disse-nos 
agora,que esse aceôrdo cuja irresidanda-lo, cuja iiicousUtuciünalida-
deS. Ex.acaba do dcraosi-:trar a vara tão loiícanieiite, que esse aceôrdo 
deve ser approvado. Os lermos em que ,, Couimissão .ic •.'oiKtituic.lo 
o Diplomacia sc exprime íuriuufuutj > suas co>.<r!us;>> são, ainda 
uma vez, mesmo quando são considerados estes cm con.ronto' com os 
paragraphos anreivores, rtm OS Aliciamentos do parecer, essas CON-
clusões, digo eu, são ínsustentaveí-ç são absurdas, não podem mere-
cer o assentimeuto desça casa. 

0 parecer eonciue dizendo iíO-njs termos; «Consioerando que c 
-iccôrdo de 20 de ot«íuc.v» de 1.0i;>. pela homolog.-.ção decorrente <H 
-icquiüscencir. das a?íc;»);lcas dos listados, stipprií; os irrcguia.rioadcs 
apontadas e servirá para por termo ,su processo ex iücn íe » . 

Como assim, Senhores, quando noutro paragrapiio o nobre Sena-
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dor dizendo que, determinando a Constituição Federal que o desmem-
bramento e annexação de território dos Estados será feita mediante 
spprovaeão das assemblôas dos mesmos Estadas em duas sessões an-
nuaes, parece ter imperativamente excluído das sessões ordinárias 
essa competência. Quando é S. Ex. mesmo quem se pronuncia, nos 
fundamentos do sen parecer, contra esse processo, approvando de 
afogadilho deliberação tio grave e impedindo AS manifestações do 
povo contra acto o justado mure (bverno mas contrario aos in-
teresses das populações dos íetviío \V>- cedidos a este ou aquelle. Pois 
se a approvação nas condições em que foi dada a esse accòrdo, não 
condiz com a disposição constitucional, poisa disposição constitucional 
exige que a aequiescencia das aíserablôn* legisla tivas dos Estados não 
seja dada senão em duas sessões annuaes suecessivas; pois se as sessões 
nas quaes essa aequiescencia, na liypothese, foi dada, não foram duas 
sessões annuaes suecessivas, foram duas sessões suecessivas, mas não 
duas sessões annuaes, pois se, para serem annuaes ora preciso que 
fossem ordinárias e em vez de serem ordinárias, foram convocados, por 
conseqoencia, extraordinária; pois se á vista de tudo isto, o attenfa-
do contra a cláusula expressa da Constituição é palpável, é grosseiro, 
É escandaloso, como poude sustentar a honrada Commissâo "que, pela 
homologação decorrente da aequiescencia das assemòléas dos Estados 
se supprimem as irregularidades apontadas? 

Ora, senhores, os irregularidades apontadas são precisamente 
estas; são as que viciam o accòrdo. As irregularidades apontadas 
estão em que a aequiescencia das assembléia dos Estados não é real. 
ono que essa aequiescencia não existe, porque essa aequieseeacia não 
foi dada em duas sessões annuaes suecessivas. 

Como ô que o erro, o abuso, o atí.onlado commettido serve exa-
efamfinte para justificar esse mesmo atíentado, esse mesmo erro, 
esse mesmo abuso ? 

Porque as assembléas não tinham o direito, dianfe do art . 4, ;, 
de approvar o accòrdo, porque não eram sessões annuaes, porque 
uão estavam em sessão ordinária. Si não tinha o direito de approvar 
o accòrdo, porque nfto estavam em sessão ordinária, porque não 
«suavam em sessão annual, é claro que o accòrdo, dado nestas con-
diçõe'',, c um accòrdo iilegitimo, é um accòrdo inconstitucional, é um 
accòrdo aítentatorio, materialmente íttentatorio da lei . W, port-mto. 
ura accòrdo inexistente. 

•Como d que a honrada CosmaJÁSâo alleg-a exactamente esse 
accòrdo para supprir a si mesmo? 

Eu não cisDheço, na historia da LÓGICA, atíentado maior contra 
os leis do raciocínio humano. 

Volto a chamar a attenção dos nobres Senadores para os termos 
desta conclusão: 

«Considerando que o accòrdo de 20 de outubro de iOiô, 
pela homologação decorrente da aequiescencia das assembléas 
dos Estados, suppriu as irregularidades apontadas. . . » 

Esse accòrdo «suppriu as irregularidades apontadas pela homolo-
gação das ssseriibl&is dos Estados», 

Onde esso. feornologação, se essa homologação foi dada contra % 
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lei , si essa homologação foi dada em condições contrarias á Consti-
tuição, si as assembléas legislativas uão podiam dar essa homo-
logação quando deram, porque não estavam funecionando em sessão 
annual ? 

A homologação é irregular, a homologação é illegal, é inconsti-
tucional. Partanto. uão existe, não tem existência é inexistente. 

Como é, pois, que essa homologação podo supprir as irregula-
ridades apontadas '? 

Articular essa proposição é o mesmo que dizer que as irregu-
ridades apontadas se supprem a si mesmas, isto 6, que a irregula-
ridade se suppre pelo próprio f ado rio ser irregularidade; que o 
irregular se legitima pelo simpro-- iacto de existir, embora irre-
gular. 

oião ha incoticiliabilidade entre a primeira conclusão do pare-
cer e os seus fundamentos. A incnnciliabilidn.de entre essa conclusão 
e os princípios mais elementares do raciocínio humano é evidente, 
é manifesta, ô incontestável. 

\ honrada Commissão fulminou de morte a acquieseencia dada 
a esse accòrdo na bcllissima lição em que interpretou, dc modo tão 
claro, tão hábil, tão preciso os termos do art, 4,J da nossa lei fun-
damental. 

A honrada Conunissao fulminou este accòrdo com <> peso dama 
inconsíi (ucional idade. 

As irregularidades apontadas quaes são? 1'recjsamente as da iu-
conslilucionalidadc que a honrada Commissão apontou. 

A homologação o irregular pon|uu ? A honrada Commissão o diz: 
porque viola o art. 4" da Constituição tendo sido dada em sessão ex-
traordinária, em vez de se dar em sessão ordinária. 

A irregularidade, portanto, consiste em que a homologação, nos 
lermos em que foi outorgada, viola materialmente o artigo consti-
tucional. 

Onde, pois, a força existente nessa mesma homologação para se 
legitimar a si mesma, quando, pelo contrario, essa homologação pelo 
facio mesmo da incüiistitueionalidade. que a honrada Commissão 
apontou, não pôde subsistir? 

Ou, senhores! Não sei: ou desaprendi completamente os ele-
mentos mais rudimentares tias leis do raciocínio, ou isso é a aggra-
vação flagrante do cr.ro, cuja appiwação se vem solicitar ao Con-
gresso. Porque a maior das zombarias é vir se declarar a um Parla-
mento de qualquer natureza que seja, ou Parlamento Russo, ou 
Parlamento Turco, ou Cliinoz, qualquer que elle seja, vir se declarar 
a um Parlamento, na presença do qual se acaba de confessar um 
attentado contra a lei conslitucional, que esse attentado tem em si 
mesmo a força de se legitimar a si próprio. 

No mesmo teor da raciocínio, a Comraíssio continua dizendo que, 
consideraudo as razoes de ordem publica que motivaram o accòrdo, 
inclusive a cessação das luias entre-, os Estados cm conflicto, ainda 
por esse motivo n Gtnttntolc é •]<> parecei- que o accòrdo seja 
,'pprovado. 

Senhores, eu não conheço- razões de m-jem publica contra g. 
Constituição de uni Estudo. Eu não admit.to que uin Congresso repu-
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blicauo pretenda ter nas suas mãos uma só autoridade tora da lei, 
aue l imita e define a todos os pnderes. F o r a dessa'IPi, por m a i s 
respeilavoi.* que sejam individualmente os membros de uma. 
assembléa, não constituem reunidos sinão uni ajuntamenfe i l -
l í r i l o . Câmara °u Senado, Congresso ou Par lamento, cpie se 
sirva da sua autoridade para appnovai* actos reconhecida-
mente contrario», ns disposições de leis fundamentaes, são 
rrns do maior dos í-rüim- admissíveis no rcginien domoerat ieo, 
.00 governo rej.'1'i'Si'iJlaliv-t do systema republ icano. 

Não, o Senado não pode approvar esse aecôrdo, sinão 
tomando sobre si mesmo, nourio sobre seus hombros, acar re -
tando na sua constdeüda a responsabilidade criminosa, p e r i -
•40>ã. ilvsaslrosa d.*» revogar. scifftffníPnte. dcdiberadaniente, & 
Constituição di' pai/. 

o Sn . ALE.\I;A"U <ÍI/CMARÀKÕ — Apoiado, muito bem. 

(.) Sn. 1'U/v B A K B O S A — L\ ordem publica, Svs. Senadores, 
tem a .-aia carta ú<> lei na dispa-dçã-o do nosso código const i -
tucional: a ordem publica alli eshí definida com todas a* 
exigências, todas as largimzas, todas as af.tfilmieões ,-. iodas 
as garantias irflnu-eiitcs á sua manutenção. Fora do plano 
traçado na. bu das bus, o que se cio ira rom esse nonm de ordem 
publica •- explorado sempre no? paizes perturbado.» <- nos r e -
-gimens decadentes — é o pretexto para acobertar todos os 
abusos: fora dalii — digo eu — essa ordem é sempre a ex -
pressão do arbítr io. <io abuso >• rio c r i n i e ^ o l i t i c o . d a i n v o -
cação do autoerata. o i> recurso da anavchia, é u leinma dos 
movimentos desíruulores. t\ ordem publica fora Ja Consti-
tuição não rxi=t<-> v o arròrdo está fora da Consi i luirãn. 

O Sn. AUEXO.AK O U I M A B Â E S — Muito bem. 

O Sn. Rtn B A R B O S A — Fora da 'Cuisl ituirão direeíameute, 
materialmente, f lagrantemente, 

O Sn. A L K X C U R f lu iAJARÃES — Apoiado. 

O Sn. R v v B a r b o s a — A Constituição rjuerin. rp.ie esse 
accòrdo fosse approvado em duas sessões annuaes por cada 
uma das Câmaras Fegislal ivas dos Estados eoníendeiites o as 
sessões em qae a nijprnvaçfm se deu não eram as sessões que 
a. Constituição rpiix, não eram. portanto, as sessões em que 
essas a«-'embléas legislativas podiam exercer essa funeção. 
Feira do>sns .«essoe* nenhuma densas asseruBTeãs legislativas 
poderia t-m- approvado o aeeòrdo: essa apprnvaçu«j, portanto, 
rpm abi M; incubar a no^os olhos romo tal d uma a p -
provaçfm falsa. >'• .-t mu lacro de uma approvaçãn. ,> uma 
burla, rom a qua! não podemos conieoipoi-jzar sem que nos 
fransformem-ns r-m cúmplices desse cr ime contra a nossa lei 
!'i mcía mental , 

A honrada Conmussão acaba yor dizei-: « A ' Commissão 
•K- Constituição c Diplomacia do Senado não chegaram as 
!"oclamru;ões da população dos Estados contra o aecôrdo. antes 
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IODOS reconhecem o alto PATRIOT ISMO E OS NOBRES intuitos QUE 
moveram o Sr PRESID-MÍC DA REPUBL ICA Á iniciativa do M E S M O 
ACEÔRDO, com a DECIDIDA COOPERAÇÃO DOS SUBSCRIPTORES DESTE 

- ' • ' " S ' Q R
> - pr e, ;j,-|PTite NÃO HA necessidade N E N H U M A DE TRAZER 

NE^SONALIDADES" AO "SEIO DESTE debate., AINDA QUE sejam a D,O 
p r ime i ro MAGISTRADO DA NARÃO e as doa pr imeiro? MAGISTRADOS 
DO PARANÁ E ' D E SANTA C A Í H A R Í N A . N I N G U É M NOZ E M DEVIDA , O 
EU NÃO POREI em DUVIDA, AS ALIAS INTENÇÕES ÜO S R . PRESIDENTE 
•DA R E P U B L I C A . OS MOTIVOS RRUE T»-ve FORAM evidentemente M O -
TIVOS de PAZ, MOTIVOS ri*» ORDEM, MOTIVOS DE CONCILIAÇÃO. 

Ev identemente foram MOTIVOS cie PAZ. FORAM M O T I V O ? I]e 
ordem, FORAM MOTIVOS DE CONCILIARÃO, DESEJO ARDENTE DE RESTA-
belecer A. FRANQUILLIDADE PERTURBADA entre os RLNVS ESTADOS 
<I resolveram U M CONFLICTO inveterado Ç P E R I M S O . F A Ç O . pois. 
JUSTIÇA ê INTENÇÃO DO NOBRE .F^S IDENTE DA. REPUBLICA , A S S I M 
COMO' não DEIXO DE FAZER JUSTIÇA ás DOS governadores DOS DONS 
F i t ados . 

Bem SEI OS M O V E I S QUE levaram O 'HONRADO GOVERNADOR DO 
DISTADO DO P A R A N Á a CONVIR E M U M ACEÔRDO E M QUE AQUELLO 
ESTADO hoje SE JULGA VER TÃO PREJUDICADO no? SEUS INTERESSES. 
RECEOU S . E X . A EVECUCÕO DE U M A sentença NA FJNNL A cau 5 A 
DN P A R A N Á r » CONSIDERAVA OERDIDA. 

A S BOAS INTENÇÕES dos S rs . GOVERNADORES, OS BOAS INTEN-
ÇÕES DO CHEFE DN NARÃO. MÃO NECESSITAM, POIS. DO =EV DISCU-
TIDAS, I) O d e m POISAR e RN J U 1 G A D O, 

M A S . infe l izmente, NÃO BASTAM AS BOAS INTENÇÕES, DAS 
CJUAES ESTÁ _cheio O INFERNO. >FÃN bastam n? b o a ' ' INTENÇÕES 
PARA INSFiFIE.AR TODOS O? ARTO« T R O N C O » . CORN AS MELHORES 
INTENÇÕES, N M hnmcm PÔDE IR PARAR A CADEIA E ;I FORCA, .QUANDO 
A.S INTENÇÕES » E D E S V I A I N <ja lei. QUANDO AS INTENÇÕES. P M > M U I T O 
BÇSS QUE SEJAM, ATTONTARN CONTRA A, JUSTIÇA; CAIANDO 'AS INTEN-
ÇÕES, NI ÍJNNNDN SAHAR DIREITOS OS SACRIF ICAM: QUANDO A? bntn-
INTENÇÕES, HNSEANRH» !-c«f.)v°r URN RONFHCIO SUSRNÍAM RFINFLICTR» 
A INDA M A I O R E S . 

• - " n Í i ° M E N R - , R ! 1 I R O MÃO AO CONHECIMENTO RIA HONRA D N fV>ni-
NNSFAO DO < > P ? T I F U I Ç S O E P I N I O M A C I A NÃO CHEGASSE A u n h e m 
•OUS RECLAMAÇÕES, DOS PROTESTOS VELIAMENTOS DA POPULAÇÃO D » 
VOMESFARIO CONTRA ESSE ACEÔRDO. KSSES NROIOSIOS R E V O A R A M 
LONA .RA?OR. APO/.AR DAS tentativa* nava ÕS ABAFAR. > O - M - A N , 
R O M FRAGOR E M TODA A PARTE. 

'O S N , A I . f x i s a r n n i M n ü E s _ Muito b em. 

T R I H M , ^ W V 1 B^ r b d s a — . . .-PERANTE A SNA Comw NA 
I T ™ , ^ U E L A Í A S U - PODERIA LEL-os: NÃO O fe-,I NOR -Á 
ESTAR M U I T O ADEANÍADA A HORA, 

O U V I ? e m p v ^ ^ i S " ^ ^ 8 - ^ 5 p r o í e P f o s 

NNE L S l L? " Y B a s b o s a — N S o HOUVE REAR.IF^iarjo VERBAL A 
* U P 1 1 , 1 0 « T O R R E S ^ A „ O E I L A POPULAÇÃO FERIDA 
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0 S R . A L E N C A R G U I M A R Ã E S - - Manifestações populares con~ 
fra e manifestações of í íe iaes a favor . {Trava-se dialayo entre 
• »* $rs. Alencar Guimarães e Generoso Marques.) 

0 S R . P R E S I D E N T E — At tenção ! {Soam os tympanos forte-
mente.) Está finda a hora da sessão. 

O S r . R i j * B a i i b o s a — Ped i r ia a V . E x . . S r . Presidente a 
prorogação da hora para conclusão do meu discurso. 

O Sr. Presidente - O Sr Senador ltuy Barbosa requer 
prorogação da hora. Os senhores que consentem queiram le-
vantar-se . {Pausa}. F o i approvado. V . E x . pôde continuar. 

0 Sr. Ruy Barbosa --- Isão estou, Sr. Presidente, sinão com-
jTienfando o íopico do parecer onde se diz que ao •conhecimento 
da Commissão de Diplomacia desta Casa não chegou a noticia 
de re 1 lairiiu-òes contra esle accòrdo. 

Não sou eu quem contesta imm poderei contestar que HAJA 
no Estado do Paraná vozes favoráve is ao accòrdo celebrado. E' 
possivel; Admi t iu . 

Creio mesmo não ser necessário recorrer a documentos 
para o provar . Mas a vordadi- •'• que. quando á população di 
reeíamente interessada neste accòrdo. -quanto á população d«> 
cuja sorte, neste accòrdo. se traía, a unanimidade do protesto 
da queixa, na reacção, ( ; incontestável . 

O Sn. G ENEROSO M A R Q U E S — V . E x . está mal in formado. 
As câmaras do Tirubol, de União da V ie lor ia e do outras loca-
lidades não sc mani f es taram: ficaram- em discreto si lencio 
(Trocam-s*. vários apartes entre os 5 Í V . Alencar tínimarõ.es. 
Uereiiio J.vz e Generosa Marques.) 

O Sr, Presidente — Peço attenção dos Srs . Senadores. 
Quem está com a palavra ó o Sr . Senador Ruy Barbosa. 

O Sn. I I f Y B A R B O S * — Senhores, não sustentarei a palavra 
unanimidade. Estou prompto a ret irai-a. si disto f i zerem ques-
tão os nobres Senadores que me contestam. Mas precisaríamos 
ao mesmo tempo abolir est-n palavra do vocabulár io pavla-mem-
iar, oorqn • uão haverá, nunca mais existirá, nem houve, ialvez, 
:>!é hoje. manifestação alguma de vastas agglomeraeões de ho 
uiens. «P I p«paia<;«V.< inteira.-. <p;.- possam em r igor ler nunca 
.> FARA>'ii-r da unanimidade. 

£u uoóVvia dizer que a Tngiaíerra unanime se levanta coii-
IRR. os a Herdados DA Al lomanlin: M A « uão escaparia DE que me 
vicsòfiri /.rovar que lambem no seio da Inglaterra ha inglezes 
que . .synipnihizBTn com os a l lemães. A'ân os haverá entre c* 
,i.iC-!rruc. e 1 1 ' r o s france7.es. entre os americanos? 

" Si mc «So onsrano fo i o ve lho Camões quem disse que taro-
í,f-m entre os põrtnimczes. alguns traidores houve algumas 

v i a hít verd.adf-iros umruimidade-. A unanimidade e moru l 
ousTtdn as .m io r in : ;ão grande-- cmamP- n sentimento prepn» -
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deranf/1 é, tal que o da parte opposta desapparece. Pôde s& 
dizer, sem esaggeração, que -existe, a unanimidade no sentido 
pol ít ico, no sentido possível, no sentido humano, porque afinal 
entro os homens lu'do são eontradieções e unanimidade não sei 
si existe em cousa nenhuma. Creio mesmo que no conci l io do 
-Vati cano, quando se pronunciou a mfabi l idade pontif ícia, não 
•faltaram votos divergentes, o que não impedirá que o catho l i -
cisino todo (continue a dizer -que a iufabilda.de é a expressão 
do sentimento, da unanimidade dos c-atholkos romanos . 

'Mas, senhores, isto 4 apenas um incidente no nieu discurso. 
E u quiz apenas estranhar que a Comniissão nSo soubesse dessas; 
rec lamações. Não lia ninguém que as ignore . O Governo não-
considera tranquil la a situação do (Contestado. Lá cristo, si 
não me engano, força mi l i ta r . 

Xs minhas mãos têm chegado- o aqui se acha i » {mostrando)' 
appel lo* de autoridades daquella reg ião . Como poderia a hon-
rada Comniissão v i r dizer ao Senado, adduzin-do essas consi-
derações como mais um argumento em favor de suas conclu-
sões, que devemos approvar o accòrdo porque contra elle não 
se levantava reclamação nenhuma, mas. pelo contrario, todos 
faz iam justiça ás boas intenções do Chefe da Nação o dos Go-

ve rnadores dos Es fados. 
'Mas, senhores, os amigos do accòrdo. tão 'seguros como se 

acham de terem ao seu lano o sentimento popular nas regiões 
interessadas, dispõem de um meio fácil de nos des-enganarem, 
de nos rebaterem victor iosatnente: e ouv i rem a população do 
Contestado. 

Fo lhe iem V V . E E x . os comrnentanos de João Barbalho, 
art . i u da Constituição e lá verão como a autoridade pruden-
tíssima dafluello -consütuciona lista bras i le i ro estabelece <o p r in-
c ip io de que nessa espécie de Iransacçãa é indispensável a con-
sulta -ás populações da reg ião interessada, Pois que custa ao 
Senado e á Câmara dos Deputados, em vez de approvarem, u m 
accòrdo. no qual Se confia tão pouco, que na outra Câmara ,se 
recusou a votação nominal all i solicitada, em vez de approva-
ram, atropeladarncnte. um accòrdo contra o qual ha de pro tes -
tar a eonseie.eueia dos nobres Senadores, uão nos havemos de 
pôr .;m harmonia com o nosso senso intimo, escutando estas 
populações, mandando -proceder a um plebiscito enlre ella*. no 
qual se avorigue o verdade iro -sentimento datjuelles povas a 
respeito do nccôrdo? 

0 S R . AIBKCAB. GGIMARIES—O Sr. Schmidt diz que o plebiscito é 
uma armadilha á boa fé de quem o acceita. 

0 S R . KÜV BARBOSA—Não se trata do plebiscito do Sr. Schmidt, 
trata-se do plebiscito do Contestado. O Sr. Schmidt, que ó Governador 
do Estado, podo não estar de accòrdo. Precisamente acontece que o 
Sr. Schmidt não é o Governador do Estado onde -e acha a parte 
descontente da população do Contestado. 

O SR . AIESCAR GrniAr.ÃES—• Mas o Sr. Schmidt é parte no accOvdo. 

0 Sn. Ruv BARBOSA—0 Sr. -Sclunídr é parte no accòrdo, mas não 
é autoridade sobre o parlamento. * 
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0 S R . ALENCAR GUIMARÃES—Perfeitamente. 

0 S R , RUY BABBOSA— . . . não 6 soberania -.obre o Congresso 
Nacional. 

0 S R . HERCILIO L U Z — 0 Sr. Schmidt não propoz, acceitou o ac-
eôrdo. Tinha as ires sentenças do Supremo Tribunal reconhecendo o 
direito do Estado de Santa Catnarina. 

0 SR . RUI - BARBOSA — F ' capaz do Sr. Schraidi ter feito um 
grande sacrifício com a acceifaçao do aceôrdo. 

O S R . HERCILIO LIÍZ—Tenho certeza de que o direito do Estado 
estava reconhecido por ires sentenças do Supremo Tribunal. 

0 S R . RUV BARBOSA—Podia ter 3 0 0 sentenças, mas de uma in-
exequibilidade universalmente reconhecida. 

0 S R . ALENCAR GUIMARÃES—Apoiado, ft um facto. 

O S R . RUV BARBOSA—Isto é até um dos argumentos allegados 
para a conclusão desse aceôrdo. 

A sentença era inexequivel por duas razões ; — inexequivel 
juridicamente, por falta de lei que regulasse a execução de taes sen-
tenças ; inexequivel materialmente, pela resistência das populações 
que essa sentença fulminara : esta inexequibilidade foi reconhecida 
por todos o com essa inexequibilidade foi qne se tentou legitimar o 
interesse do Governo na execução do aceôrdo. 

Si era inexequivel a sentença porque as populações interessadas 
íi embargaram. . . 

O S E . HERCILIO LCZ — Mas não era esta a. razão. Allegon-so a de 
não haver lei que regulasse a execução. 

O S R . RUY BARBOSA — 1'ermitta-me V . Ex, : - entre as razões 
allesradae e as razões dominantes, em política, ha muitas vezes uma 
distancia immonsa e quasi sempre as razões reaes nao são as razões 
allegadas, 

ít SR . HEBCIL-IO LUZ — Mas foi o Supremo Tribunal quem. . , 

O S R . R U V BARBOSA — Perdoe-me ; não estou discutindo a sen-
tença do Supremo Tribunal. V. Ex. não me ha dc arrastar a dizer o 
<pie não quero, o que não devo. Dizia eu, Srs, Senadores, que muitas 
vezes em política as razões que se lembram não s io as razões reaes, 
as razões qne so allegam não são as verdadeiras razões. E era o qne 
no caso se dava ; a inexequibilidade da sentença por falta de lei que 
regulasse o processo rei o com muita conveniência l ivrar o Governo de 
allegar outra razão; a da resistência das populações revelada contra 
uma sentença, cuja justiça pode ser absoluta, mas que estas popula-
ções não reconhecem como justas. 

Essas populações lembram-se de que quando o Brasil venceu, ua 
arbitragem americana, a celebre questão com que se laureou o nome 
üe Rio Branco, os fundamentos allegados, em defesa do direito do 
Brasil, envolvem ao mesmo tempo a consagração do direito do 
Paraná, 
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0 S R . GENEROSO MAISDES — Isso se allegou e o Supremo Tribunal 
não quiz attendsr. 

0 S R . R O T BARBOSA — Senhores, eu não discuto * sentença do 
Supremo Tribunal. Discuto a psycbologia da situarão moral daquella* 
populações. 

Era natural que, lembrando**» da sentença de Cleveland, as 
populações do Contestado fizessem esse raciocínio de uma lógica irre-
cusável. Quando o Presidente Cleveland reconheceu o direito brasi-
leiro áquelles território*, não foi estríbando-se nas ailegações des-
envolvidas pelo barão do Rio Branco—elle próprio o confessou e o 
declarou aqui em uma oceasião solernne,— foi recorrendo á historia 
dos bandeirantes paulistas que haviam explorado, occnpado, desba*-
tado e civilizado a.quellas regiõec-

Essas regiões, que os bandeirantes paulistas percorreram e do-
minaram, unham se incorporado ao Kstado de S , Pardo ° passaram 
deste para o do Paraná. 

0 SR- HEUCILIO LUZ—Mas è isso mesmo; V. Ex. está dizendo o 
faeto . . . 

0 S R . RUT BARBOSA—Essa discussão deveria ter o nobre Senador 
com o Presidente Cleveland. 

O S R . IÍKRCII.IO L U Z — O Presidente Cleveland quiz reconhecer os 
direitos do Brasil á occupaelo desse território, mas não distribuil-o 
entre Estados da Federação. 

O SR . R O T BARBOSA—Os argumentos históricos invocados peto 
Presidente Cleveland em apoio" do direito brasileiro importam no 
reconhecimento de qna foram essas ondas civilizadores dos bandei-
rnn(.es paulistas . . . 

O S R . IÍERCILIO Luz-—Perfeitamente . . . 

O SR . RUT BARBOSA—Perdoe-me o nobre Senador. Deixo-me con 
íinuar o raciocínio, sinão irei até meia noite. 

. . . ?. essa propagação das populações do 3. Paulo é que o Brasil 
deveu a posse desta região. Evidentemente, Sr. Presidente, o Presi-
dente Cleveland podia estar em erro, abandonando os argumentos 
do Rio líranco para se apoiar neste argumsnlo, mas este"fot o em 
que se apoiou o Presidente Cleveland, o, apoiando-se nesse argumen-
to, o Presidente Cleveland firmou um íitulo moral em que, no jo , 
naturalmente, se,apoia a resistência das populações do Contestado. 
.\5o me refiro a osse* lactos sinão para (replicar o motivo da resis-
tência destas populações a nm.i decisão respeitável como a do Supr.». 
n o Tribunal Federal. 

Eu não necessito de que me venham lembrar os deverei de um 
povo livre doando da justiça de seu paiz. 

Era relação ao Supremo Tribunal Federal nunca tive duas opi-
niões. Fui eu quem, neste paiz, mostrou que aqucdle é o caminho 
para a reivindicação da todos oa direitos. 

Fui eu que ensinei isto, quando membros daqnelio Tribuna! i dos 
mais illustrados me diziam: «M .o eo;8n. V . Ex. --'ao propor unu, 
causa destas9)! 
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A causa foi proposta e vence» naquelle Tribunal. 
São serei eu quem diminua os títulos do Supremo TribunaI f e -

deral a respeito da população brasileira. 
Mas agora, mais do que nunca, eu seria incapaz de pôr cm du-

vida essa autoridade soberana do Supremo Tribunal Federal, porque 
è á sombra desse. ,, utoridadc I.k.i se deve ir atror* abrigar a popula-
ção do Contestai'-!, para rccumrr eoulra esseaocórdo inconstitucional, 
revolucionário, proVocador, 

;t aceôrdo ó nullo. Não pode ser executado, E' mdlo porque não 
."-ré .OIJI.iiesceiíCÍ;I das duas ; e>s :/ f i í cados wm £stado« em una» 
sessões annuaes suecessivas. E\ norfanro, um aceôrdo inconstitucional 
e a sua ínconstUueionalidade pôde ser articulada agora perante a 
suprema justiçado pai;;. Em w z <e pegar em armas, a população do 
Contestado deve pegar na lei, empunhar a Constituição da Republica 
e com ella, perante o Supremi- Tribuno! cedera), amndlar o celebro 
aceôrdo, si elle for até o fim approvado pelas duas Casas do Congresso. 

Não venho. Sr. Presidente, formular aqui idéas perturbadoras. 
\ cubo aconselhar ao Congresso Nacional que 'se acolha á sombra, 
da Constituição. 

Mas si o Congresso Nacional so revelar contra a Constituição, 
venho aconselhar ás populações interessadas que so acolham, por 
>ua vez, á sombra desta Constituição, para reivindicarem os .-.eus 
direitos perante o Supremo Tribunal Federal. 

Si ô o aceôrdo que tem de prevalecer, é necessário que o aceôrdo 
ücja constitucional para que, prevaleça . 

Si 6 em nome desse aceôrdo que o Contestado \ae ;er úvmslenoi 
de ura para outro Estado e a população daquella região brasileir,-.. 
não sc conforma com isso, é perante o Supremo Tribunal Federai que 
ei-" tem de ventilar o seu direito. 

Eu proporia e formularei, talvez, em emenda ás conclusões do 
projecto, que, em vez de approvar o aceôrdo, o Congresso Nacional o 
laça voltar, para que tenha, na fôrma da Constituição, a acquie-
scencia devide em duas sessões annuaes suecessivas, dos dous Estados 
• outendeutes. 

Volte esse accòrao a receber no Paraná e era Santa Caiüarina a 
sequiescencia das suas assembléas legislativas ora duas sessões an-
nuaes suecessivas. 

Si com esr.e aHiirc se não conformarem, é porque sabem que o 
accordo correrá neste caso o risco de não ser approvado. Mas si o 
aceôrdo corre o risco de não ser approvado, ela.ro está qne é 
l-orque se acha em contradieção com olíe' o sentimento dos dons Es-
Oc.los. ou, peio manos, o seiuimeiiío de. um delles. 

Vias os nobres Senadores, o honrado representante do Kst.ado 
de Santa CaÜwrina, os amigos do Governo de Paraná nesta Casa, que 
com tanta coníiaiiça encaram o assentiuiealo da população dos dous 
Csísdos a esto aceôrdo, não compreiiondo como possam oppòr 
ehjecção ao alvitre agora suggerido por mim. 

ái a sentOàíçr. nao fui levada a execução porque .se a cousideravA 
inexequivel, no mesmo vício incorre o a.ecôrcío aetnai. na mesma 
Hicxequibilidr.de. inexquibilidade tão dupla neste caso como era i 
outra. 
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A sentença era irwxequivel por duas razoes: primeiro, por ca-
rência de processo que regularize a sua execução; segundo, pela 
hostilidade manifesta das populações a qne ella se dirigia. Na mesma 
situação, rigorosamente se acha o accòrdo, duas vezes iuexequível, 
pela sua illegalidade, que, ventilada perante o Supremo Tribunal, não 
poderá deixar de ser judicialmente reconhecida incxequivel, por con-
trariar aos sentimentos da população de um território que, se trata de 
transferir para outro Estado. 

Ora, senhores, num caso deste, o que a prudência, o bom 
senso, o civismo, o interesse do paiz, o verdadeiro espirito republi-
cano, o sentimento democrático estão aconselhando ao Presidente da. 
Republica, aos governadores dos Estados ? O recuo üpportuii" de unia 
posição insustentável -

Porque não recuar dc utu accòrdo inexequive.l ? 
Porque, nâo volver a procurai' a solução do confhcto na sua 

fórmula natural '? A solução natural de uni confhcto em que se acha 
envolvida, como neste, a sorte de uma população numerosa 

Cem mil brasileiros, Sr. Presidente, são alguma cousa para que 
a nossa deliberação soja pensada e repensada. 

Si 6 da situação dc cem mil brasileiros que se trata ; si estes cem 
mil brasileiros não foram ouvidor, si estes cem mil brasileiros protes-
tam, pois, bem, senhores, vamos ouvir asses cem mil brazileiros, ouça-
mos o que ehes querem, façamos o que elles pedem. Não se trata, de, 
servos tia gleba, adherentes ao solo, que se transportam é de almas 
humanas quese trata, e já, desde muito tempo, já desde, de mais de 
meio século que, neste paiz, mesmo aos escravos, se reconhecia o 
direito de não ser objeeto de transferencia como a propriedade do 
sólo, de não serem h.vporhecados como os anima os, as plantas e os 
prédios, 

Ouvida a população ao Contestado, si o accòrdo é legitimo, es»a 
população se pronunciará pelo accòrdo. Se a população se pronun-
ciar contra o accòrdo, é porque esse accòrdo não devia subsistir. 

Ousarão os nobres Senadores abertamente sustentar que esse 
accòrdo se deve executar, a despeito da resistência, da opposição, da 
irrediictibilidade nos brasileiros habitantes da. região que se vae en-
tregar a um outro Estado ? 

Alguém nesta Casa do Congresso ou da outra poderá francamente 
sustentar,esta enormidade ? 

Não. O que se diz e o que se transpirava ainda, ha pouco dos 
apartes que me interromperam é que o accòrdo c bom, porque, todos 
Com ello estão de accòrdo. 

O S R . GCSEHOSO MARQUES - Nãs, senhor; da minha parte ou não 
disso isto. Eu disse que o Presidente do Estado, na informação pres-
tada ao Ministro do Interior, aítirmára que a população está dividida, 
lia opiniões contra e outrasa favor. 

O Sn. Ruv BARBOSA — Si a população está. dividida, mais um a r " 
gumento em favor da consulta á população. Necessário é, neste caso» 
verificarmos esta divisão, como se produziu essa divisão; voriücarmos 
si essa divisão empata, e si não empata, para que lado pende a 
maioria. Se a maioria approva o accòrdo, o plesbicito será, a a p p r o w 
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ÇÍO desse aolo ; .ii a maioria é contraria ao aeccrdu, na linguagem d'» 
nosso direito publico, á maioria compete o direito de prevalecer, 
e o accòrdo, neste caso, deverá, ser rejeitado. 

0 SR . GENEROSO M&RQGES—Mas quem dá execução á manifestação 
da opinião do Contestado ' ? . . . 

o Supremo Tribuna) sujeitaria a execução de sua sentença á 
opinião de populações ? 

n S R . R C Y BARBOSA— - Foram os Srs. do accòrdo que puzeraio. 
de lado a execução da sentença, allegando sua inexcquibilidade o 
procurando a, sua execução nessa fôrma diversa. 

o Sii. AbiíiCAF! CunfitiÃKs •— Apoiado. 

o S R . RtA" BARBOSA — Mas. Sr. Presidente, »e ;iao querem ple-
biscito debaixo destas e outras evasivas,. -

i't SR . GENEROSO MARQUES — O plebiscito foi proposto pelo gover-
nador do Paraná ao de Santa Catharina. que o recusou in limine. 

O Sr. l u v BARBOSA - - isso não abona a eoníianca do a i ver na dor 
ue Santa Catharina na exeellcneia do accòrdo. 

Si se tratasse de uni pedaço de terra habitado por selvagens, por 
bagre.* c por bestas feras, seria eomprehensivel que o governador de 
um listado ao qual se oferecesse o pedaço de. terra de outro Estado 
visiniio, recusasse uma medida como essa que não importa, senão na 

• \erineaç.ãü do consentimento das populações. 
Pois então em um governo republicano, eui um paiz republicano, 

tralaudo-se de uma medida republicana, am chefe de Estado repu-
blicano a quem se offereee a realização de um plebiscito, pôde rc-
eusal-o in limine sem praticar uni actu do autocracia, que não se 
coaduna com o espirito de nosso regimen, nem mesmo com os prin-
cípios o idéas correntes hoje em toda parte '? 

Mas, enfim, estamos em Republica. E' isso o que se chama Re-
publica. 

Trala-se de um pedaço de território não deserto, não povoado 
por auirnaes bravios, mas oecupado por brasileiros, cidadãos, como 
nós outros, eleitores o elegiveis, com direitos definidos o asse-
gurados na carta constitucional; não são mugiks, não são servos da 
gleba, que, no antigo regimen russo, eram considerados parte do 
território como os instrumentos da lavoura ; são cidadão brasileiros 
que redondamente, peremptoriameate. cathegoricamento recusam 
acceiiar o accòrdo celebrado á sua revelia : c quando se trata de dis-
cutir a legitimidade desse accòrdo, uni homem da educação política e 
liberal do honrado Senador por Santa Catharina, um homem dos que 
passaram por aquella escola de educação política e moral que o Im-
pério culfivava e a Republica não tem sabido manter, um homem do 
valor do honrado Senador me vem allegar que o plebiscito, a con-
sulta ã. população do território aquelles brasileiros de cuja sorte se 
i rata, foi repehida In limine pelo aovernador de Santa Catharina. 

0 Stt. GEXI-.ROSO MARQUKS—Mas qual o meio pratico de fazel-o 
eflectivo, uma vez que uma das partes o recusava, uma vez que o 
Presidente de Santa Catharina não queria, recusou a idéa do pie-
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Mscito? V . Ex. sabe que o Presidente Carlos Cavalcanti fez uma 
proposta; o Dr. Afonso de Camargo até declarou que, se dons 
terços da população não se manifestassem pelo Paraoã. ello entrega\a 
o território. 

O SR . RUV BARBOS.* —SenWros. si a questão e - taw: c»fregue .so ca-
pricho do Governarl. r de um dos dous Estados.aestc caso,o accôi do não 
merecia o apoio do Governo da Republica, porque esse accòrdo não 
ora a resolução do conflicto, não era uma medida conciliatória; t?ra 
um acío da homenagem a um Governo intransigente. 

Senhores, collocada a questão nesle lerrcno,n?\> lera solução pos-
sível, mas não a tem precisamente porque ninguém está autorizado a 
abandonar o terreno da lei c o terreno da Constituição. Pa ra satisfa-
zer a esses interesses, a esses caprichos, a essas exigência'., a essas 
arrogancias, é quo esse accôrdo se; celebrou.. . 

O Sn. ALESCAU GUIMARÃES—ãluito bem. 

0 Sn. ROY B A R B O S A — . . . C se quer que vá passando por sobre u 
Congresso Nacional, aos empurrões, aos trambolbòes, como tem passa-
do até agora, 

No terreno legal, Sr. Presidente, o qc", este aecótdo dou. 
ser coílocado. Terreno legal é o que sy acha agora aberto diante DO 
Congresso. Ao Congresso não se offerece neste momento, si é impos-
sível o plebiscito, sinão um caminho: o de fazer voltar o accòrdo ao> 
Estados, para que tenha nos Estados a approvação devida, nos termos 
do art. 4" da Constituição da Republica. Essa é a única solução 
legal. 

O S R . GENEROSO MAROCES—ATão PODO inspirar receios áquellcs que 
applaudero o accôrdo. 

0 S R . R Ü Y BABBOSA — Mas inspire lá leccios a quem inspirai-, 
A lei das leis ê a Constituição; essa é a vontade suprema, é a única 
vontade que está acima dos Tribunaes. dos tíovcrnadores <t- dos Pre-
sidentes; é a vontade constitucional. A esta é que é preciso render a 
devida homenagem, 

O SR . ÀIBSCAR GBIJMRÃES — fisia não prevaleceu contra o voto 
da Câmara. 

O S R . Ror BAJIBOSÍ—Volte o accòrdo nm Estados para que os Es-
tados o approvem, porqu« ainda o não approvaram; este accorrlo 
ainda não foi approvado nem pelo Estado db Paraná nem pelo Estado 
de Santa Catuartna, porque o Estado .•}.. Paraná e o Estaco do Santa 
Catharina só o podiam approvar e.n <lua« sessões annuaes Micces-
sivas, isto é. em duas sessões ordinárias convocadas cm 1017 o 
1918. 

N'ao foi isto o que se lei. i.l accòrdu redigido é apenas uma simu-
lação de accôrdo ; não é o aocordo legalmente, eonstitueioiialmenío 
passado. Si, pois, o accôrdo que exisfonão é um accôrdo constitucio-
nal, não existe accòrdo nenhum. A appvovação não (oi dada pelos 
Estados. A approvaçã-' não foi dada pelos Estados; logo. ò preciso que 
essa approvação seja daria, rara que se instaure a competência do 
Congresso. E a competência do Congresso, segundo os" termos do 
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art . 4» da Constituição da Republica, não começa sinão do momento 
em que os dous Estados, mediante duas sessões annuaes suecessivas 
das suas assembléas legislativas, tiverem dado a sua approvação. Ne-
nhum dos dous Estados deu essa approvação ; portanto a nossa com-
petência ainda não começou. A Gamara não tinha o direito de appro-
var este accòrdo; o Senado não tem tambera o direito de o approvar. Si 
levarem a approvação solicitada e consagrada no projecto até o termo, 
teremos violado propositadamente a Constituição republicana, ter-
nos-emos posto em eonflieto aberto com ella, ler-lhe-etnos dado 
mais um golpe mortal, teremos semeado mais este vento para as fu-
turas tempestades. 

Eu aconselhei o recuo, porque o recuo tem grandes precedentes 
da historia da Republica. 

Não hesitou em recorrer a esse meio, em submetter o seu amor 
próprio a esse constrangimento, o illustre Sr. Quintino Bocayuva, 
quando, aliás em assumpto de maior gravidade ainda, em matéria 
internacional, tendo celebrado com uma grande nação visinha um 
tratado solemnc, para o qual contribuiu com a sua própria pessoa, 
fazendo-se transportar daqui ao Rio da Prata para o celebrar, uão 
hesitou, quando reconheceu a inexequibilidade, a alta inconveniência 
desse convênio, em ser eíic mesmo que propuzesse e aconselhasse ao 
Congresso Nacional a sua rejeição. 

Agora, para não magoar amor próprio a ninguém, preferimos 
magoar a lei na sua mais alta expressão, na carta constitucional do » 
regimen. 

Senhores, a oceasião não podia ser mais inopportuna para estos 
entonos, para estas soberbas, para estes orgulhos autocraticos em que 
tão facilmente se inflatumam os republicanos brasileiros. 

0 maior interesso de um Governo é a ordem publica, dil-o o hon-
rado Relator da Commissão de Constituição e Diplomacia. Mas, Sr. 
Presidente, a garantia fundamental da ordem publica é a observân-
cia das leis e, acima de tudo, a observância da lei constitucional. 

Os golpes dados na lei são 'golpes dados em st próprio pelo Go-
verno, ííáos amigos esses que o induzem a desrespeitar as leis do 
paiz, a violar a Constituição do regimen. 

Vede o espectaculo actual do mundo, Srs. Senadores. Quando 
tudo se desmorona, ha uma cottsa que sobreuada, que prevalece, que 
atravessa toclos os terremotos moraes da nossa época agitada; é o 
principio legal dos paizeá onde clle se acha consagrado em constitui-
ções que se impõem ao arbítrio do Governo. 

A autocracia russa desmoronou-se. O velho domínio tias vontades 
soberanas do czar entra em anarchia. Porque séculos de arbítrios, 
de prepotência, de soberania, da vontade dos homens espesinharam, 
esmagaram alli rodas as leis divinas o humanas. Noíae bem, Srs. Se-
nadores. 

Os paizes constitucionaos, os paizes onde a lei é sagrada para os 
governos, as republicas como a França, os impérios como a Ingla-
terra se consolidam e estabilizam. As instituições francesas não se 
sentem abaladas pela invasão allemã; atravessara sobratíceiras as 
agitações do movimento socialista. Na Inglaterra ninguém cogitado 

•que corra perigo o throno de Jorge V . Pelo contrario."a conflagração 
S. — Vol. I I I M 
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européa, com as suas eommoções espantosas, não tem servido sinão 
para consolidar os alicerces e os verdadeiros laços de união entro os 
vários ramos da família brit i . imka, espalhados pela superfície do orbe 
inteiro. Até onde vae o espirito ingiez, vae, com elle, aeompanaau-
do-o por toda parte, o espirito da legalidade. Estende-se á Austrália, 
reorganiza a África Meridional e procura fazer-se assimilar no próprio 
espirito das populações africanas, ás quaes vae sobrepondo a sua 
população. 

0 espirito de legalidade assegura a justiça; a justiça tranquiUiza 
a todos. E' dessa tranqiúlüdade que se faz a ordem, a tranquíllidade 
que assenta na justiça e na lei. E' essa a garantia da segurança e da 
estabilidade do Império Britannico. 

Pensae bera, Srs. Senadores, no fundo da vossa consciência. 
Vede que, nesta época, ante o;-, má os exemplos, em que os exemplos 
de anarchia e de desordem, contagiosos como todos os exemplos mãos, 
ahi estão de toda parte a seduzir os espíritos de uma população 
deseducada. Vede que não è nesta época que havemos de lançar 
ainda na fogueira deste descontentamento agitado, agora em propor-
ções tão graves, mais um atíentado, mais uma desmoralização da lei, 
mais uma negação do caracter constitucional do vosso regimen. Si 
isto fizercles, Srs. Senadores, tereis semeado os ventos. Colheremos 
as tempestades. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador 
ê muito cumprimentado.) 

0 Sr. Presidente — A discussão fica adiada pela hora. 

V o u levantar a sessão, designando para ordem do dia 
da seguinte ; 

discussão du proposição da Gamara dos Deputados 
o, 3i , de 1917, que approva o accòrdo celebrado entre os E s -
latlo.9 do Paraná o Santa Catharina, modificando-ihes os 
l imites (cí>w parecer favorável da CoinirtHsâo de Constituição 
>j Diplomacia e voto em separado do Sr. Alencar Guimarães 
cmtrano d proposição); 

2* discussão da proposição da Câmara dos Deputados 
ii. 33, de 1917, que autoriza o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Publicas, o 'credito de 
U(>:000$, especial, para pagamento de despezas com a E s -
trada ile Ferro T tapura-CórumM ' no exercício de 1916 
(som parecer favorável da Comniissão de Finanças); 

?*• discussão da proposição da Câmara dos Deputados 
t i . 40, de 1917, mandando elevar, na verba 2 1 do orçamenta 
da V iaçao para o e xe r e i e i 0 corrente, consignação «Venc imen-
tos a gratificações diversas», as sub-coasignayões «Agentes, 
ajudantes e thesoureiros» e «Gonducçfio de malas», a p r i -
meira de 250:0008 o a segunda de 200:000-5000 {com parecer 
favorável da C°mmissáo de Finanças); 

Continuação da 3 a discussão da proposição da Gamara 
cos Deputados n . 125, de 1910, que confere a dotação de 
t.00 -. 0001, como reconhecimento aos re levantes serviços 1 
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prestados com vantagem para o Brasil, ao I>r. Oswaldo Cruz 
o autoriza 0 Governo n fazer as necessárias operações de 
<to(;|i| 0 ; ç f > m pnrfíccr f ar0 varei da Commissão de Finanças 
<: emenda d0 Sr. Alfredo Kllis); 

•i' diseussãc 'ia proposição da Câmara dos Deputado-: 
63, de 1015. mm manda applicar, nos delictos mi l i tares , 

•nos offieiaes e praças u-as policias mil itarízadas da União 
dos Estado», as pomas estabelecidas no Código Penal da 

Armada e determina que tenham foro especial (c°m em'Hi-
da.-i ,1,1 commissão ile htatira c Legislação, já approradas): 

o' discussão do proposição da ('."amara, dos Deputados 
l v s . de 1010, que estabelece multas de 500$ a 1 : ü 0 0 $ sobre 

'•sda locomotiva que trafegar sem os apparelhos prevent ivos 
contra a propagação de incêndios (com emendas da Commis-
são de Justir-a e Legislara0, já approvadas). 

Levanta-se a sessão ás ti horas e 30 minutos. 

(i-l> SESSÃO, EM -ii DE JULHO OE 1 0 1 7 

PRESiDE.vuA nos sus. UIIBA.NO i>os SA.YTOS, lausujtvra, t; CEDRO BOUGES, 

1" SECHETARIO 

A" I hora na tarde abre-se a sessão a que concorrem os Srs. A. 
Azeredo, Pedro Borges, íMetello, Ueivilio Luz, Pereira Lobo. l.opes 
Gonçalves, Silvcrio iNcry. Índio do Rrasü. Arthur Lemos, Mendes de 
Almeida, José Kuzebio. Ahdias Noves, Pires Ferreira. Hibeiro Gon-
çalves, João Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, 
Dantas Marreto, Araújo Góes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz 
"Viauna, João Luiz Alves, Miguel uç Carvalho, Eríeo Coelho, Paulo de 
Frontm, Franciaco Sallcs, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Eu-
gênio Jardim, Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bulhões, José Murtinho, 
Xavier da Silva, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Soares dos 
Santos c Victorino Monteiro (39). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Hego Mon-
teiro, Costa Rodrigues, Francisco Sá, Thomaz Accioly. Antônio de 
Souza, Epitacio Pessoa,. Rosa e Silva, Hibeiro de Britto, Rayniuudo de 
Miranda, Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, Loureuçò Baptísta, 
Irineu Machado, Alciudo Guanabara, Rodrigues Alves, Adolpho Gordo, 
Alfredo Elüs, Vidal Ramos e Rivadavia Corrêa (19). 

E' lida, posta cm discussão e, sem debate, approvacla a acta da 
sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte 

E X P E D I E N T E 

Of í ic in d " s v . Ministro da Justiça e Negócios Inter iores , 
transmiUíndo a mensagem com que o Sr. Presidente da Re -
publica res íduo dous dos atitographos da resolução do Con-
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giesso Nacional, « inccionado, MUP concede um anno de l i -
cença, com ordenado para tratamento de saúde, a Armando 
Poreirn Nunes, auxil iar da Bibliotheca Nacional . — A r c h i -
vou-se mu dos aulographos i> remeHeu-se o outro á Gamara 
do.s Deputados. 

J O Sr. 2" Secretario declara que não ba expediente . 

O Sr. João Luiz Alves — Sr.- Presidente, pedi a palavra 
para fazer um simples requer imento . Embora já esteja a f f e -
cta á honrada Commissão de Legislação e Justiça a r ep r e -
sentação que o juiz federal do Estado do Espir i to Santo en-
viou ao Senado a propósito da recente lei eleitoral, eu pedir ia 
a V. Ex. que consultasse o Senado si consente em que essa 
representação tosse publicada no «D iár io do Congresso», af im 
de que delia tomassem conhecimento todos os Srs, Senadores 
mesmo antes do pronunciamento daquella Commissão. 

Guiisuliado, o ' Senado consente a publ icação. 

ORDEM DO D I A 

ALTERAÇÃO t»E L I M I T E S ENTRE OS ESTADOS DO PARANÁ li SANTA 
CATHA1ÜNA 

2* discussão da proposição da Câmara dos Deputados 
i i . t!i, de 1917. que approva o aceôrdo celebrado entre os 
Estados, do Pa rima e Santa Catharina, modi f icando- lhes os 
l imites . 

Vem Ú Mesa. é lida, apoiada c posta conjuntamente em 
discussão com a proposição a seguinte 

LME>'DA SUBSTITUTIVA Á CONCLUSÃO HO PARECEI! 

Proponho que a conclusão do parecer da Commissão de 
Constituição e Diplomacia, onde se aconselha ao Senado ad-
optar a proposição n. 34, da Câmara dos Deputados, seja 
substituída por esta outra, decorrente dos fundamentos des -
envolv idos nesse parecer : O Congresso Nacional, \*>rificando, 
pelo art . Í" ria Constituição, que a sua competência, alii d e -
finida, que approva os accõrdos entre Estados, a quê el le di? 
respeito, só se estabelece depois da «aequiescencia tias r e -
spectivas Assembléas Legis lat ivas, em duas .-sessões annuaes, 
suecessivas», a esses convênios interestadunes. e que, na 
Iiypotbese vertente, a aequiescencia das Assembléas Leg is la -
tivas <do Paraná c' Santo Catharina foi outorgada em uma 
sessão ordinária e tres sessões extraordinárias, as quaes, 
sendo extraordinárias, não são annuaes no sentido manifesto 
daquelle texto resolve não tomar conhecimento do assumpto 
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antes rie cumprida a condição essencial da sua competência, 
e, para que ella seja observada, devo lve o accòrdo de 20 do 
outubro de 1910 aos governos dos dous Estados contralmntes. 

Sala das sessões, 24 de ju lho de 1917. — Ruy Barbosa. 

O Sr. Mendes de Almeida — Sr. Presidente, não v i na 
Mesa orador algum inscripto para continuar a discussão do 
parecer da CommissSo; eu me t inha reservado para respon-
der afinal a todos os meus eminentes collegas que se qu i -
zessem oecupar com o assumpto, af im <le não fatigar por 
mais de uma vez a attenção db Senado; desde, porém, que 
ninguém mais pede a palavra, entro no árduo trabalho de 
o f ferecer as minhas ponderações, em resposta ás bri lhantes 
palavras, com que sempre sabe o honrado Senador pela Ba-
hia revest ir Suas opiniões. 

T i vemos hontem o prazer de ouvir sua magníf ica confe-
rência sobre o sentido das palavras «annuó» e «annual» , do-
cumentada com o copiosu cabedal de, conhecimentos phi lo lo-
gicos desde os mais insignif icantes diecionarios até os mais 
importantes g lossár ios. 

Ouvimos com prazer e satisfação a discussão sobre este 
assumpto feita por S. E x . na analy.se das opiniões dos au-
tores nas di f ferentes línguas connexas com a nossa ou, mais 
ou menos, approximadas, de fôrma a que se organizasse nesse 
vasto estudo uma opinião definida sobre as palavras re f e r i -
das. Mas, nã 0 posso occupar jne desta parte do discurso do 
eminente Senador, porque, fe l izmente para nós, estamos de 
perfe i to accôrdo em relação ao modo pelo qual S. E x . de-
monstrou a synonymia das palavras «annual» e «annua». Isso 
foi feito exactamente como no parecer da Commissão. Estão 
agrupados no parecer, como synonymas as palavras «annual» 
e « annua » . 

Portanto, a aceusação formidável do eminente Senador 
não "-produziu a menor brecha nesse parecei- da Commissão, 
nem este disse jamais que uma e outra palavra deixassem 
de ser synonymas, n a sua accepção lítteraria, na sua accepção 
jurídica, na sua accepção constitucional, na sua accepção par-
lamentar. 

T i vemos mesmo os membros da Commissão, em maior ia , 
o prazer de ouv i r de S. E x . as mais honrosas referencias ao 
modo por que se manifestou a Commissão em relação A p r i -
meira parte do parecer . Estamos acreditando, mesmo, que 
S . E x . verberou fortemente a duvida que se poderia oppor 
á synonymia destas palavras, porque naturalmente infer iu 
que dessa opinião participava a Commissão, embora esta a 
tivesse, nos prolegomenos do parecer, formulado desse modo, 
e a conclusão fosse d iversa. 

Para que os S rs . Senadores, todos em geral , conheçam 
O modo p e l 0 qual se elaborou e se estudou o parecer r e f e -
rente ao accôrdo entre os Estados do fParaná e de Santa Ca-
tharimi, é preciso que eu re f i ra a maneira conio elle foi es-
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iudado e resolvido e disso nascerá, para o Senado e para o 
nobre Senador, a convicção de que se. não menospresou ne-
nhuma das regras, necessárias, quer á hermenêutica dessas 
palavras, quer i'i razão do accòrdo, quer ao mot ivo p e l 0 quaJ 
a Comniissão aconselhou a sua approvação. O Senado sabe, 
porque acredito que se interessa pejas cousas publicas em 
geral, que o Relator da Comniissão, que assume, neste m o -
mento, essa autoria, com permissão do seu companheiro que 
concordou com as doutrinas ( «pendidas , sempre fo i funda-
mentalmente opposto a uma transaccãn entre os Estados do 
Paraoã e Santa Catharina; combateu sempre qualquer proposta 
de accòrdo, qualquer movimento neste sentido porque não 
podia deixar de reconhecer que qualquer accòrdo fer i r ia p r o -
fundamente os direitos de Santa Cathar ina , . . 

O SR. H~FRCir.ro Luz — Apo iado . 

O SR. M e n d e s dk A l m e i d a — . . . r e c o n h e c i d o s por tres 
sentenças suecessivas do Supremo Tr ibunal Federal , na luta 
sobre os l imites dos mesmos Estados, promovida pelo Estado 
de Santa Catharina. E, ine oppuz ao accòrdo, porque entendo 
que esses l imites, que sustentara o Senador cfo Impér io , Cân-

dido .Mendes de Almeida, quando no seu «A l ias d 0 Brasi l » 
tratou da div isão das nnfigns províncias do impér io , ern ro-
bustecida pela natureza dos texfos em que el le se baseava, 
secularmente- reconhecida por todos quantos se occupavarn 
do assumpio, de-sinleressadnmente, e depois de just i f icada 
pior tres sentenças do Supremo Tribunal Federal , não devia, 
sob pena de grave prejuízo ao Estado de Santa Catharina, 
ser mais posta em duvida. 

Admi r e i -me proluucl í im-ulr de que o Estado de Santa 
Catharina, scienle <• consciente do seu direito, garantido por 
tres sentenças succesójvas, quizesse desprezar esse d i re i to 
que (lie em reconhecido paru aftender a esta ou áquella 
p o n d e r a r ã o . . . 

O Sn. . Ioão L u i z Ai.vjís» - De alto patr iot ismo. 

O Sn. M K N D K S DE A L M I U D A - , , . que. como bem diz o 
nobre Senador ne|o Espír i to Santo, pareceu, depois, ao E s -
tado de San Ia Cahturin» sei- de alio patr iot ismo. 

Por outro lado. não se pôde comprehender que eminen-
tes membros da bancada paranaense quizessem entrar em 
accòrdo sobre o assumpto que de dire i to não lhes era favo • 
ravel . ou se oppuzcssem no accòrdo quando este lhes dava ter-
r i tór ios a que não tinha d ire i to o seu Estado. 

Por conseguinte, fundamentalmente contrario ao accòrdo 
e càbendo-me a responsabilidade de estudar esta questão, 
tive de considerar iodos os elementos em jogo para que pu-
desse formular irai juízo garantido f aconselhar a approva-
çâo ou rejeição rio mesmo ojuste. 

Expnz aos meus companheiros a pre l iminar : como deve 
o Sentido entender a sua funeção neste momento? Interv i r 
na questão «de meri f is » , analysar as vantagens ou desvanta-
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gens cio aceôrdo? Não, disseram muitos dos meus eminentes 
col legas, O Senado, pelo disposit ivo constitucional, tem de 
approvar o aceôrdo í e i l o entre os dous Estados, dizer si elle 
está garantido pelos elementos substancíaes que a Constitui-
ção exige para yuc elle se torne valido e unicamente se v e -
ri f ica depois si as condições constitucionues foram cumpr i » 
questão. 

Os únicos competentes para ju lgar do aceôrdo, a sua 
natureza, as suas bases, as 4uas vantagens, são a s assembléas 
legislativas do.? Estados, sendo aue o Congresso Nacional v e -
rifica depois si as condições constitucionaes foram cumpr i -
das o delibera f inalmente sobre a validade ou não do aceôrdo. 

Posta de lado, pois. n minha opinião pessoal sobre a na-
tureza do aceôrdo, que reputo prejudicial ao Estado de Santa 
Catharina, tive de attendor, em seguida ás condições em que 
ebc foi elaborado, o mot ivo que levou o Sr. Presidente da 
Republica a apresentar-se de fronte numa questão como esta, 
;i solicitar o concurso dos Estados ern lit ígio e a conseguir 
e edesiclerntuni» que todos vfcmos no aceôrdo submottido â 
nossa approvaeao. 

O Se,. J O S É E U Z E B Í O - Qne na orc.asião mereceu a ap -
provação geral, de todos. 

O S K . MENDES DE AF.MEIDA — Que na oocasião mereceu 
a aprovação geral, mas eu não direi de todos, porque a mi-
nha não. E não mereceu a minha approvaoão pelos funda-
mentos que acabei de apresentar, tanto que não concorri á 
sua assignaluiai. oceasiüo cm que, como bem disse o nobre 
Senador pela Bahia, appnrcceram os pae.s R os padrinhos do 
aceôrdo. 

O Sn. JOSÉ EUZBBIO — E" exaclo que V. Ex . não com-
pareceu . Estou informado porém do que a reclacção do ac-
eôrdo foi submelt ida ao exame de juriseonisultos de nota, a l -
guns dos- ouses até assignaram os seus nomes como teste-
munhas. 

O tíft. AlEMiKs OE A L M E I D A — Per fe i tamente. Examinei 
<>s termos do o c ò r r l o . Notei ejue membros dos mais eminen-
tes c elevados do rvscol da nossa política abi compareceram 
e o subscreveram. 

Prosegui no exame e ver i f ique i que, conforme a minha 
opinião pessoal, faltaram alguns elementos para mim básicos 
para approv;n;ão do aceôrdo, Mas si 'esses elementos escapa-
ram á pprreitn doutrino, .que entendi e entendo, que era a 
constitucional outros fortores. não menos importantes, entra-
ram e m aeçüo, para que esse aceôrtlo merecesse a approvaçâo 
do Congresso Nacional. 

Na ar.alyse do parecer o eminente Senador pela Bahia 
classificou de inexnclo o tópico em que se d i z : « O requesito 
constitucional das duas sessões annuaes consecutivas SÓ pôde 
ser dado como satisfeito si se admitt ír que «qaor ser opinaf.iva 
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a expressão da palavra «anr.tuaes», os Congressos a interpre-
taram como significando « e m dous annog successivos», como 
opina a maioria da Commissão» . 

S. Ex . declarou que se não podia dar como opinativa 
uma doutrina que elie acabava de demonstrar com seus ar -
gumentos ser absolutamente verdadeira e, por conseqüência, 
a Commissão não fez mais do que querer modif icar, procurar 
uma tangente para a conclusão do parecer . 

Ora, senhores, que «era opinat iva» e que «á opinat iva* a 
questão, não ha duvida. 

O eminente Sr. Pres idente da Republica não deve ser 
suspeito de desconhecer os pr incípios constitueioi ,ees; os 
dignos Ministros de Estado que o cercam e formam com elle 
o Poder Executivo, « in totum», R e c o r d a r a m em que a que -
stão era opinat iva; eminentes membros do Supremo Tr ibunal 
Federa l que compareceram ao acto def in i t ivo do accòrdo e o 
subscreveram entenderam do mesmo modo; grande parte de 
Senadores e Deputados do Paraná, Sei/adores e' Deputados 
por Santa Catharina lambem assim opinaram; eminentes ju-
risconsultos lambem pensaram -pife* essa f o rma . Dever ia, 
pois, o Relator da Commissão de CoT.-sfituição e Diplomacia 
do Senado julgar-Se superior a tantas entidades conhecedo-
doras da Constituição e das leis, juristas eméritos, homens 
que teem conhecimento do direito constitucional? 

O Sn. Rov B A R B O S A — E 1 pena' que a Commissão rmo jun-
tasse ao seu parecer a documentação dessa divergência. 

O Sn. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E x . vae v è r . Oíuvi hon-
tem V . E x . com- (orla a nf terção e espero que V, E x . me 
permit ia discutir o assumpto embora não o faca com o bri-
lhantismo cie V . E x . 

O SR . R U Y BAHBOSA — Estou ouvindo V . E x . com toda a 
attenção. apenas fiz essa observação. 

O SR, M E N D E S DE A L M E I D A — O accôrdo fo i acceifo por 
Iodos esses eminentes cavalheiros, por Iodos esses dístinetos 
membros dos poderes ronsl ihi idos, e das nossas mais respei-
táveis aggremiações. 

O Sn, JOSÉ EUZEBIO — Nove membros do Supremo Tr i -
bunal ,Federal o assignaram. 

O SR, M E N D E S DE A L M E I D A — V . Ex . bem o diz. 

O SR. R L Y B A R B O S A — E ' preciso que V . E x . mostre que 
a questão discutida por mim foi suscitada e debatida por 
essas autoridades. 

O SR. MF.NDKS DE A L M K I D A — Permi t ia V . E x . que eu 
leia. 

N . 4» dos termos fnndamentaes do accôrdo: «opprovado, 
assim, oin duas sessões annuaes suecessivas, pelas Assem-
bléns Legis lat ivas dos dous Estados, será o accòrdo immedia-
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fnmeute submottido ao conbecimenlo .do Congresso Nacional 
'\ trinta dias depois de publiiçada a lei que o approvar, o E s -
tado ÚV Santa Catharjna, por ef fe ito da mesma lei, entrará na 
posso e jurisdicção da zona que. dentro do terr i tór io que ora 
lhe é reconhecido, se acha actualmente na posse e jur isdi-
cção du Paraná » . 

Nada mais fácil a todos os Srs. Presidente da Republica, 
Presidentes dos E-dados, em confücto, Senadores e Deputados 
que acceitaram esse accòrdo e o subscreveram, que impedirem 
o proseguimento desse accòrdo ern que de tal fôrma s e fal-
seava a Constituição. 

O VR. Hcn: B A R B O S A — V . E x . não respondeu a minha 
pergunta. A questão debatida por mini, hontem. foi suscitada 
nessa reunião ein que tomaram paute essas autoridades? D i s -
cutiram ellas essa questão? Discutiram a palavra — sessão 
arimial? Si discutiram c d iverg i ram de mim, reconheço a d i -
vergência, mas se não discutiriam, o que V . E x . esí.á dedu-
zindo abi . é apenas um trabalho de illação « nada mais . 

O Si;. M E N D E S DE A L M E I D A — E ? um trabalho de illação 
que pôde ser perfeitamente tirada desde que Sc apresente um 
documento 'Subscriplo uor taes autoridades, sanecionado pe -
las Assembléas dos Eslavos, pró ou contra a nossa op in ião . 
Não? 

O S u . R U Y B A R B O S A — Não, senhor. 

O S R . M e n d f s nii A L M E I D A — Evidentemente reconhece-
ram que bastava a manifestação dos Estados, desde que fos-
sem tomados em duas sessões em annos dif ferenfes para sel-
lur o mesmo accòrdo. Que mais? 

O S R . B U Y B A R B O S A Porque essa questão não foi sus-
citada, i i ib foi discutida. nã;o fo i considerada. 

O Sn. A IENDKS nu A L M E I D A [lendo): — «O- Presidente do 
Paraná, o Governador de Santo Cal narina «convoca-
''•Vi>> para o mez de .novembro próximo vindouro as 
i •'spectivas Assembléas Legis lat ivas, as quaes se m a -
nifestai-lo sobre este accòrdo, depois dc resolverem a 
respeito da regularidade d 0 nelle seguido. (Cláu-
sula l l . i 

Em fevere iro de 1917. a Assembléa d<\ Paraná., «em 
sua sessão ordinár ia» , e a de San)a Calharina, «de 
novo convocada exfroordinarahmenio» , 'ernitt i íão pela 
segunda vez o seu voto sobre o mesmo accòrdo. 
(Cláusula 117.)» 

O S R . f tuv B A R B O S A — Senhores, esses trechos estão n o " 
meu discurso de hontem. V . E x . vê que rtles não podiam 
je r embaraços porque eu fui o pr imeiro a ci fal-os antes do 
nobrt Senador. 
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0 S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Si o acto está consummado 
pelo accòrdo de eminentes personalidades, de accòrdo com o 
assentimento geral da d e p u t a ç ã o . . . 

O S R . R U Y BARBOSA — Não argumente com as eminências 
do personagens quando se trata de ver i f i car uma questão p o -
sitiva da significação da pa lavra . Esses personagens podiam 
ter e r rado . 

O SR. MHTNDBS DE A L M E I D A - Si V . E x . apoia a sua 
opinião em personagens de va l o r philologico ou l i n gu i s t i e » . . . 

O S R . R U Y BARBOSA — Não, senhor; não apoio a minha 
opinião em personagens de valor phi lologico, apoio a minha 
opinião em autoridades ter-h nicas, que é eoiusa diversa. 

O S R . M B N P K S rsjs A L M E I D A — Quem é mais teehnico em 
política do que o Senador ou o Deputado? Em jur isprudên-
cia, de oue o Ministro d 0 Supremo Tr ibunal? E nesta Casa., 
steão aquelles que udam constantemente com a Constituição 
e com as leis? 

O Sn. R U Y BARBOSA — E' uma questão de signif icação de 
palavra. Polít ica, sabeinop nós todos como se faz . 

O Sn. M E N D K S DE A L M E I D A — Sr. P r e s i d e n t e . . . 

O S R . R U Y BARBOSA — Eu fiz a V . E x . uma pergunta e 
V Ex. não me respondeu. 

O S R . M E N D F S DE A L M E I D A — Respondi . 

O P R . R U Y BARBOSA — Perguntei a V . E x . si a questão 
da signif icação da palavra — sessões annuaes tinha sido 
suscitaria. V . É x . respondeu demonstrando que não f o i . 

O Sn. P A U L O DR F R O N T I N — Declaro que foi suscitada, E 
si V . F.x. qutzer eu poderia dizer quem a suscitou. 

O S R . R U Y BARBOSA — Para mim é indif ferente, porque 
a questão não é de «mag i s l e r d i x i t » : a questão ê de fórm? 
phi lo logica. 

O S R . P A U L O OK F R O N T I N — Não tratei sinSo desse pon-
to. Disse que a questão foi suscitada, 

O Sn. R U Y BARBOSA - Pofs então o Sr. Relator da Com-
missão poderia ter dito antes. 

O Sn. MP.NDE8 DT5 AL.MF. IDA — Eu ia d izendo: que não 
compareci, que não podia asseverar que tivesse sido fe ito; 
mas v i o effeito da del iberação tomada. 

Como poderão eu julgar que não houve debate sobre o 
pssvmptc, quando vejo o "accòrdo subscripto por todas estas 
eminentes personalidades lechnicas em política, technicas em 
cons-tif ucionalismo, technicas em matéria judiciaria, em ana-
lyses, enj exegese, em hermenêut ica ? Seja como fôr, a ques-
tão está francamente op inat iva ; era uma que.'..fio posta em 
duvida. Não se trata aqui do ponto de vista phi lo log ico, 
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porque a Commissão reconheceu que nesse pomto ele 
vista < • íuvnua» e « a n n u a l » são uma e a mesma cousa. O 
aceôrdo, opinando em contrario ás idéas da Commissão, neste 
ponto, poz a questão nesses termos, porque determinou o 
modo por que as assembléas extraordinárias -e ordinárias 
fossem eomproliondidas no mesmo ponto de v ista para essa 
approvação. 

O S R . R U V BARBOSA — O que é um absurdo. 

O Sn. M E N D E S UK A L M E I D A — Estou defendendo a Com-
missão. 

O S R . R I J Y BARBOSA - Si V . Ex. pudesSe aocurcvjlar o 
maior numero possível de autoridades pol í t icas, eu susten-
taria que ern um absurdo chamai' ás sessões annuaes sessões 
extraordinár ias. 

0_ Sn. M E N D E S DE A L M E I D A —- Estou de aceôrdo. E' a 
opinião de T . Ex . com a qual, como sabe, está de aceôrdo, 
está aecorde a unanimidade da Commissão. 

O S R . R U Y BARBOSA -— Mas, para tornar opinativa uma 
cousa evidente, basta que divergências existam. Não temos 
nenhum ponto em nosso dire i to constitucional que não soja 
opinai ivo , porque os governos l p c m resolvido as disposições 
da Constituição, cada qual como lhe parece. E nunca lhes fal-
taram autoridades e jurísconsultos para sustentat-os. 

O S k . Mjbtxdes OE A L M E I D A — E muitas vezes tenho, 
aqui, produzido discursos contra os actos que contrariam a 
doutrina constitucional. A Commissão de Constituição e Di-
plomacia do Senado tem, nesse ponto de vista, doutrina f ir-
mada, e sua reeleição, em tantos annos seguidos, sem soli-
citação de qualquer de seus membros, é a demonstração de 
que o Senado nbprova seu trabalho, seu m-odo de proceder, 
de aceôrdo com os verdadeiros pr incípios que regem nossa 
Consf i lu icáo. 

Pnr conseqüência, ou quiz demonstrar que a Coinmissão 
do Constituição e Diplomacia não faltou á verdade quando 
declarou qno ern «op inat ivo» um caso que considerava re-
gular o /justo. Então o Relator do parecer "a tura lmente he-
sitou eleaníe da grande quantidade de collegas seus que ti-
unam assentano ou asmguaao o aceôrdo e t inham determi-
nado, imperat ivamente, que as assembléas estaduaes, em ses-
são evi raordinaria, concorressem, com as ordinárias, para a 
approvnção rio mesmo aceôrdo. Todo mundo deve comp^e-
henrler qiie a Commissão, tendo exposto a doutrina cpe con-
sidera rcçmlar, mas tendo reconhecido que ess? raso t í i opt-
nafivo, tendo ver i f i cado que todos os representantes de Santa 
Catharina se interessavam por esse aceôrdo e c n , n o cenresen-
fí>n:<\* de seu povo desejavam a sua approvação; tendo v e -
ri f icado em fim qne d " Paraná não tinha v indo reclamação 
alguma - porquanto somente quando o honrado Senador 'Alen-
car Guimarães apresentou seu luzido verto em separado é que 
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hvemos conhecimento de diversas reclamações do povo do 
Paraná — ao que respondeu o Senador pelo mesmo Estado, 
Sr . Generoso Marqu es, que nem todos os accòrdos' podem ser 
fumados por unanimidade — tendo-se encontrado em taes 
condições, repito, a Commissão não podia chegar a conclusão 
diversa, da que subscreveu. 

E m todo caso, a reclamação de alguns municípios, a de 
10 ou 20.000 pessoas não pode invalidar um accòrdo que 
l eve a approvação da quasi a totalidade da população do E s -
tado. Si o povo do Paraná não concordasse com elle, nada 
ihe seria mais fácil que manifestar sua repulsa; mas n que 
se deu foi que apenas uma ligeira minoria se apresentou 
para tal f im. 

O povo de Sanla Cafharina soffreu com esse accòrdo a 
perda de uma larga faixa de seu t e r r i t ó r i o . . . 

O SR. A L E N C A R G U I M A R Ã E S — Que dizer do Paraná nesse 
caso ? 

O Sn. M E N D E S DE A L M E I D A — O Paraná não estava no seu 
dire i to ; não linha tres "sentenças a seu favor. 

O SR, A L E N C A R G U I M A R Ã E S — Mas foi a sentença que 
serviu de base ao accòrdo ? 

O SR . .MENDES DE A L M E I D A — Isso é outro caso. 
O SR.. G E N E R O S O M A R Q U E S — A sentença foj a pressão em 

virtude da qual o Paraná se submetteu ao accòrdo. 

O SR . M E N D E S DE A L M E I D A — Si houve uma pressão na 
sentença do Supremo Tr ibunal Federal, então é contra esse 
eminente eenaculo que se devem voltar as iras». Mas a v e r -
dade é que o accôrdo tirou de Santa Catharina terr i tór io ao 
qual tinha direito já r e conhec ido . . . 

O SR. A L E N C A R G U I M A R Ã E S — Arrancou do Paraná para 
favorecer Santa Catharina. Esta é a verdade. 

O SR. .MENDES DE A L M E I D A — por força qualquer accòrdo 
ha de prejudicar a lguém. Si não fosse assim, não haveria 
necessidade de luta. Todo o accôrdo é o resultado da cessa'» 
que cada um faz do que tem, para o bem commum, e nesse 
ponto, embora não acompanhe totalmente a polít ica do Sr . 
Presidente da Republica, reconheço que S. E x . fez um enorme 
esforço para evitar mal maior "e assegurar a t ranqü i l i dade 
no paiz . * 

Si S. E x . errou, si não se devia ter feito o accôrdo, 
isto é assumpto que escapa ao conhecimento desta Casa. Mas 
o que é verdade é que este serviço não se lhe pôde negar. 

A Commissão, pois, encontrou-se deante da ponderação, 
da resolução definitiva tomada pelos luminares do Brasil, 
a cujo numero fe l izmente pertence o nobre Senador. 

Ò SR . R U V BARBOSA — Muito agradecido. Mas eu não 
pertenço á ordem dos luminares; pertenço á das lamparinas. 
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0 SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Mesmo assim, as lamparinas 
olecíricas>, ho j e/ t eem um enorme poder i l luminativo. 

O SR . R U Y B A R B O S A — Não, senhor. Eu agradeço mu.ilo 
mas não acceito. 

O SR. M E N D E S ÜE A L M E I D A — V . E x . uão pode escapar 
3 minha designação de luminar . 

Est imamos que V . E x . venha sempre trazer a sua gran-
de luz ao debate. 

O SR. R U Y BARBOSA — Não posso v i r trazel-a, porque é 
exeusado fazel-o. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Não diga V . E x . isso: as 
suas palavras lêem sido muitas vezes attendidas. 

O SR. R U Y B A R B O S A — Não, senhor. A minha palavra 
nunca foi attendida aqui, sinão quando commigo estava a 
opinião dos governos. Quando os governos estão commigo, a 
minha palavra tem irresist ível autoridade; quando ella está 
contra os governos, não te-m autoridade nenhuma. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Acabo de justificar a Com-
missão da accusação bri lhante de V . E x . e contra as opiniões 
de oit iva que, por ahi, ras te jam. 

V . E x . é obrigado, é o seu dever, como Senador, trazer 
ao Senado a cooperação do seu talento. 

O Sn. R U Y B A R B O S A — Os meus deveres, eu os procuro 
saber conhecer. 

O SR . M E N D E S DE A L M E I D A — Nós também podemos julgar 
os homens de valor, quando ainda mesmo estes1 supponham 
não te l -o . Mesmo porque, quando não sabemos das cousas1, 
podemos pedir aos mesmos que nol-as venham explicar. 

O SR. R U Y BARBOSA — V . E x . bem sabe que eu nunca 
recuei deante dp cumprimento dos meus deveres, nas oceasiões 
cm que ha perigo em cumpr i l -os . Mas não sou uma machina, 
para vir, aqui. nesta tribuna, sustentar opiniões que, de ante-
mão, s e , que serão dõsprezadas"pela assembléa perante a qual 
vou fal lar. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E x . é injusto. 
Muitas vezes a assembléa tem seguido as lições dadas por 

V . E x . 

O SR. R U Y B A R B O S A — Não sou injusto. O Senado nunca 
as seguiu. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D - * - — V . E x . vê que, desde hon-
tem, o seu combate á Commissão não tem sido fe l i z . 

O SR. R U Y B A R B O S A --- Compareci para acudir ao appello 
instante e doloroso das populações do Paraná que» ;i mim se 
d i r i g i ram. E' uma questão de consciência. Reconhesi o d i -
reito dellas e o meu dejver eu v im cumpri l -o . . 
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O SH, M E N D E S DE A L M E I D A — Muito b e m . Estamos de ac-
côrdo desde hontem. V. Ex. está de accôrdo com o modo por 
que se expr imiu a Commissão. Atacou a conclusão decorrente 
da exposição do<s gravames que podia ter soffr ido o accôrdo. 
Estou mostrando que, ao ponto em que diverg iu de nós, obe-
decemos ao que muitos competentes d i taram. R e a l m e n t e . . . 

O Sn. R U Y B A K B O S A — Quer d i z e r : havia duas opiniões 
sobre o .assumpto. Uma da Commissão, 0 u t r a dos « competen-
tes», e a Commissão, que não estava de accòrdo com os 
«competentes» , concluiu de accôrdo com estes. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Demonstrado assim o « op i -
nat ivo » da doutrina, da disposição constitucional, a Commis-
são attendeu também ao appello importante que fez o Chefe 
do Estado e os dos Estados em confl icto para que o Senado 
•sanecionasse o accòrdo feito. (Apoiados. ) 

O SR . R U Y B A R B O S A — Entre o appejlo do Chefe do Es -
tado e a Constituição, deve preva lecer esta.. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — S i o ascôrdo não fôí 1 approvado-; 
o paiz continuará a sof frer as dolorosas feridas do Contestado; 
si o accòrdo não fôr approvado, a segurança publica pe r i cü -
tará; si o accôrdo não fôr approvado, a ordem publica será 
sacri f icada. 

O SR. R U Y B A H B O S A — Esse é o argumento que se allega 
sempre em favor de todos os atfentados. 

O SR . ME.NDES D E A L M E I D A — ' Pergunto ao nobre Senador, 
qual o homem de bem, qual o patriota, qual 0 homem que sé 
julgasse digno do nome de cidadão, que não procurar ia at-
tender ao supremo appello feito paru a t ranqü i l i dade do 
paiz, ; acompanhar o supremo appel lo para ordem e t r a n q ü i -
lidade da P á t r i a ? Fo i o que a Commissâ 0 f ez . 

O Sn. R U Y B A R B O S A — De modo que ser patriota, é p r i -
v i l eg io da Commissão de Constituição e Diplomacia ! 

O SR. M E N D E S D£ A L M E I D A — A g r a d e ç 0 a V . E x . a expres-
são pr iv i leg io , porque si ella quer dizer «do exacto cumpr i -
mento do dever e de patr iot ismo» , si outros nã 0 o teem, nós 
temos. 

Ora, como não posso ter a preter.eão de impor as minhas 
opiniões, entendi, eorn0. Relator da Commissão, que devia 
acudir ao appejlo do Presidente da Republ ica. 

O SR . R U Y B A R B O S A — "V. E x . acaba dc perguntar qual o 
patriota que n ã 0 procederia de outro modo. Ora, eu combati 
p procedimento da Commissão, logo estou f ó r a do pat r io -
t i smo. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E x . não' precisa, como 
ninguém, que, lhe dêem diploma disso. Mas esses diplomas 
que são dados pela acclamação dos povos, são diplomas que 
permanecem, apezar d 0 modo por que são confer idos . Desse 
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diploma V . E x . não escapa, porque todos nós, mesmo que 
algumas vezes tenhamos discordado de V . E x . , não podemos 
desconhecer os seus gestos de patriotismo e o seu esforço 
constante, o seu labutar perene em prol das verdadeiras dou-
tr inas. Pe lo prisma que V . Ex. observa as cousas, V . E x . 
procede . 

Como pois negar a V . E x . essa qualidade»? Seria restr in-
g i r esse sentimento, o reconhecimento delle em todos 0 3 q u « 
trabalham n 0 mesmo assumpto, no mesmo Cenaeulo. o que 
nenhum de nós far ia . 

Estou apenas expl icando. A explicação é a defesa da 
Commissão. A Comniissão v iu que, si restringisse a questão 
a sua própr ia opinião, sacrif icaria talvez a segurança da, 
ordem c a tranquil l idade do paiz. 

Por conseguinte, a Commissão disse que para approvar 
o ancôrd» era preciso que se reconhecesse que as palavras 
«sessões annuaes» se entendessem como «duas sessões an-
nuaes eonsecui ivas», como foi indicado por todas as pessoas 
que assignaram o accòrdo. 

Não ha, senhores, realmente, contra a Commissão outra 
acousação. 'Foi esta: 'a de expor toda a questão e a opinião 
que- l inha a respeito e, depois, a de reconhecer o ponto p r in -
cipal sobre que gira o debate de opiniões deste ou daquel le . 

A l ém dessas pessoas que assignaram o accôrdo_ que o 
f izeram, ha também a Gamara dos Deputados, que o approvou; 
reconhecendo, pois, as oircumstancias em que foi o mesmo 
organizado, a necessidade da sua approvaçâo, a conveniência 
de deríntir esse eonflicto. sacrif icando, embora, um ou outro , 
ou alguns habitantes cie certo terr itório, que não BC queriam 
sujei iar ã decisão gera l . 

Eu peço ao Senado que reí l icta. para em um caso como 
opte sacr i f icar a exigência de formula, que uão é substanciai; 
que não apparece como substancial na hypothese de que se 
trata. 

O Sn. l iuv B A R B O S A — Então, qual é a formula substan-
cial? Onde está a dif fereuça entre 'a formula substancial e não 
substancial? 

O Sn, MENOF.SS DE A L M E I D A — Si V . E x - , oomo o nobre 
Senador pelo Paraná, entendem que um ou outro assumpto 
da Constituição não foi bem incluído nella e muito bem d i s -
nuter•• a organização, o modo de redacção da Constituição; 
como, por exemplo, o art igo tal ; V . Ex. hontem mesmo ci tou; 
o artigo .i», que ê substancial para V . E x . , e entrou na Con-
stituição por aquella forma a que se referiu, isto é, por uma 
emenda de redacção não submettida á discussão, não ana-
lysado, quando o pr incipio salutar era a emanação verdadeira 
da vou Ia ite da Constituinte, de accòrdo com o ar t . 3 ° do 
pr-çioefo. . , 

Neste coso e mesmo, uma disposição cuja or igem é du -
vidosa . 
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O SR. R U Y B A R B O S A — De modo que ha nesta pobre Con-
stituição disposições que ferem emanações verdadeiras da 
vonlade da Constituinte e outras disposições que não ferem. 

O SH. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E x . o disse hontem. 

O Sn. R U Y .BARBOSA — Aáo senhor; não disse fa l . 
Todas as disposições constifueionaes votadas pela Consti-

tuinte são emanações verdadeiras da sua vontade. 

O SR, M E N D E S UE A L M E I D A —• Mas, V . Ex. citou o art. 3", 
que diz em «dous annos suee e s s i v o s . . . » 

O 'SR, R U Y B A R B O S A — E a Commissão de Redaeção, no 
.exercício de suas funecões, modi f icou a redaeção deste t ex lo . 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Mas. não pela fôrma re -
gular, para organizar a sua Constituição, para ev i tar duvidas 
futuras. 

O SR, R U Y B A R B O S A — Não ha duvidas futuras; ha du-
vida sempre; toda n voz, que o interesse se levanta contra 
a l e i . 

O Sn. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E.v. far -me-ba justiça. 
Que interesse tenho eu nesta questão entre Paraná e Santa 
Calhai ina? 

O S R . R U Y B A R B O S A — O interesse pol í t ico a efue V . E x . 
está serv indo. 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Somente o interesse nacio-
nal, porque não reconheço no accòrdo jus t i ç a ' em relação ao 
modo por que se div idiu o te r r i tó r io entre Santa Calhar ina e 
o Paraná. 

O Sn, R U Y BARBOSA — Não posso adimi f í i r que no Se-
nado brasileíru se estabeleça dif ferença e n t r e disposições 
constilucionaes em obrigatórias umas e não obrigatór ias 
outras. 

O Sn. M E N D E S DE A L M E I D A - V . Ex . sabe que não ha 
leniedio sinão se estabelecer essa discussão quando cousss 
destas são trazidas ao debate. 

O S R . R U Y B A R B O S A — E ! urna doutrina desorganiza-
riora. 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Aqui se disse que essa 
opinião era a adoptada «• não podia ser outra. Attendend:.» 
u isso a Commissão disse: Esta interpretação é opmat iva e, 
como acabo de demonstrai', i rrcmissivelmente, contra a op i -
nião de V . E x . estavam todos quantos subscreveram o 
accòrdo. 

Mas em matéria de interesses dessa ordem cada um age 
de accòrdo com o seu modo de v e r . 

O S R . R U Y B A R B O S A — Mas ha interesses de diversas o r -



í f i t s . Ha i n t e i v ^C í rontVssaveis «• meüi i les-mejs E u >iào 
d:-io 1JIM- ' T a i>u:>!nf.'<.»a\oi. Ha e i i ) ( J

, rc».<i ' pni i l ico «Io i ;o-
v m » . i-iiipeithiido na «jnti--.>\iu»ão tli'*|r aceôrdo. 

O Sn. _MKM'es » k A L M C I U A . ,\Tw •'• iutore-.se politio... 
ioa< jn!i 'i-I-.^«' yi ' i 'al. .\ mim se ijiriuiraiii membros dos dous 
Estudos lYdriaes para Ira lar du nsstunplo, por is-o uãu posso 
d o s a r de dizer que e o n i l m - s s * nacional une motiva o pa-
recer tia Commissão. 

O Mi . Ili jv BARBOSA • - Pensa \'. Ex. assim, Eu penso 
de modo oppos l " . Acdio que u inleri.-ssc iiaioonal ruão está 
ahj; csl.-í na ohsi/o anciã da nosso ilon*lí(.njt;iSo. 

O so . MENOKS DE A L M E I D A — E „ ,JUI; Y .Ex. pensa. <) info-
lesse nacional está na harmonia o na u;w da ~\in'ã". 

(' !íu. l i r v LIvkboiía — E* u que a consciência de todo •.> 
mundo ii>;n <b< respondeu. \ \.ftr, <>• manlém pela. «hservan-
cja lia iei . . 

" Sn. Mtx i i t s iik Ai..mkh»a -~ Não ó disso que SE Iraf.a. 
O' ELE que <e está Irai ande' nu momento actua] c de demon-
strar mii ' a Commissão dei» p a r w r porque para 'dia 
1-oiiver.i!tnun tod«»s m que subscreveram o aceôrdo. represen• 
tardes de iodas » » rbtHse* nacionaes. de um Estado inteiro 
que remira e.ip. não -e revoltava, apezae cie perder o- que era 
- " 0 ' . - a maior car ie d " outro E.*tad" que mU-tm no aceôrdo 
rorn e> ."•arrificio de suas pn.d.eoeões a parle desse terr i for ia . 
Eis por que. assim procedeu e creu esla< simples palavras 
tenho dcmo iHra i l o eu uebre Senador pela .Bah ia . . . 

<» S r . R r v ÜARBUSA - .Na sua upiuiâo: na minha, o seu 
djsiairse !'oi a ae/gravação de « -u parecer . 

O Sn. .UE-NOE* \)fí AíjiaBiüA - Contra mim V . E.\. alie-
nou que: não ' .havia duvida na interpretação do texto 

- eonstitucionai; eu vinha <M« deíeudendo e mostrando que na 
duvidas dessa ordem formuladas pelo Poder Executivo, peio 
Poder Leg is la t ivo , pelo Poder J u d i c i á r i o . . . 

O Sn. Hi;\ BARBOSA ••- o Poder Execut ivo era o í i u tV 
i t j - se aceôrdo, 

U Sn. MENDES DE A L M E I D A _. Si eu disser que nau FOI 
e P o d e r Ex o p u í i vo . rnas shn um do >eus membros. Pre-d-
uenie d a i leoui j ) i r a . . . 

O Sn. l l r v T}.n;i3»s.\ — O jpv.iniitlbr nâ>» -eiai em certos 
rasos autor •> 

O Sn. AIKVJJKS LIE ALOJEI D A - - E V , Ex. entendo que o 
promotor de um aceôrdo desta ordem, para salvar a. t.ran-
quílüdaeie do estado. Unha outro ifitere-^e que não fosse do 
paiz ? 

O S I Í . lu;v KvBBf-x.t — Estou habimado a ver como o.> 
•-aivenms repnhlieím.w pretendem, muilas vezes, salvar a or-

s. — Vol. m 21 
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dem e a tranquiUid.-ide. Esse é um dos exemplo*, na minha' 
op in ião. 

O S R . M E N D E S OS A L M E I D A — Não ponho duvida em qua 
haja Poder Execut ivo capaz de proceder desse modo . Tenho 
mesmo protestado contra muitos dos seus acíos, Tes l io pro-
testado contra esses aotos desde 1889. 

O que é certo é que esta elaboração se fez por tal or-
dem com tão boa vontade, com tanta dedicação das pessoas 
em l i t í g i o . . . 

O Sn. B U Y BARBOSA — Mas sem a audiência dos interes-
sados. 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Ob 1 Perdoe-me ¥ . E x . 

O S R . R U Y BARBOSA — Quaes eram os pr iae ipaes in-
teressados nesta questão ? Não era a população do terr i tór io 
que disputavam os dous Estados ? 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Como a população pódc 
ser consultada em nosso r e g imee ? 

O Sn. R U Y BARBOSA — Como ? 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Por um plebiscito ? 

O S R . R U Y BARBOSA — E porque não ? 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A — Isso não está estabelecido 
na Constituição. Ha representantes leg í t imos. 

O S R . R U Y BARBOSA — Le ia o nobre Senador os con,-
mentar ios de João Barbaiho, que deve entender alguma cousa 
desse assumpto, e lá encoatrará. o plebiscito apontado como 
condição essencial para a approvação de taes accôrdos. 

O S R . M E N D E S DE A L M E I D A ~_ Mas essa queslão não está 
na Constituição, não está formulada em lei,, não está auto-
rizada pe lo regimera. 

O SR . R U Y B A R B O S A — Eu não disse que esteja na lettra da 
Constituição; mas ha eousas que não estando na Gonstituiei-x 
na sua lettra, estão no seu espir i to , coro mais força do que 
a let tra. 

O S R , M E N D E S DE A L M E I D A - - Bem sei, mas também ó 
verdade que não se pode prat icar um aclo dessa ordem, d?-
natureza tão posit iva, que envolva certa obr igator iedade ma 
movimentos e nas soluções, sem que haja lei anter ior que oa 
defina e estabeleça. Si o Coagiesso tivesse determinado es-
tabelecer uma lei especial de plebiscito ou proposto que so 
reformasse a Constituição, pondo-a de accôrdo com o insti-
tuto suisso, muito bem. 

O S R . R U Y BARBOSA - - O Poder Execut ivo podia c l inha 
meios de conhecer a opinião, o sent imeato dessa população 
sem ser necessário recorrer i inmediataroenle a um plebis-
cito. 
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O Sn. MENDES A L M E I D A — V . Ex . bom sabe que, no 
BrasiJ. representantes dos povos são os Debutados e Senado-
res, os membros das Assembléas Legislat ivas, aquelles que 
teem um mandato para operar, neste caso. Como erear ent i -
dades- novas? Como er-ear formulas de audiência, se temos, no 
r e g i m e n . . . 

O SR . R u y B A R B O S A — Não se traia d« croar entidades 
novas : o Poder Execut ivo, sem desprezar a autoridade dos 
representantes cia Nação, em uma e na outra Gamara, tinha 
outros meios de ir a saber no seio dessas populações se ellas 
acceitavam o accòrdo. 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — V . E x , sabe quaes são as 
audiências do estylo; são as dos principaes chefes pol i t icos. 
dos principaes hoinerrs dos Estados, e devo declarar que, no 
Paraná, e em Santa Catharina, elles foram ouvidos. 

O SR. R U Y B A R B O S A — Os pol í t icos nem sempre são os 
melhores interpretes. 

O SR . M E N D E S DE A L M E I D A — Acredito que seja. verdade 
i s to . . , 

O SR. R U Y B A R B O S A — Y , E x . bem sabe que os políticos 
entre nôs w m sempre são os melhores interpretes dos senti-
mentos populares. 

O SR, M E N D E S DE A L M E I D A — . . . m a s a que outros d e v e -
mos nós d i r ig i r? 

Si um ou outro falseia o mandato, não cumpre o seu de-
ver, não é essa uma razão para se condernnar toda uma cor-
poração, todo urn pessoal. 

O SR. R U Y B A R B O S A — Não coirtlemnei cousa alguma; 
disse somente que os polít icos nem sempre são os melhores 
interpretes dos sentimentos populares . Deve constar da ta-
cbygraphia . 

O SR , M E N D E S DE A L M E I D A " — Ainda desta vez, eu me re-
porto a questão o-opinaüva», , . 

O SR. R U Y B A R B O S A — Todas as questões são opina ti vas, 
até a da fnfall ibil idade do Papa . 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Neste ponto de vista, não 
sei se estarei de accòrdo com V . E x . Como cathoUco apos-
tólico romano, aeceito esse ponto como um dogma. 

O S R . RUY* B A R B O S A ~ - Mas os protestantes não con-
cordam . 

O SR. M E N D E S DE A L M E I D A — Os protestantes estão fora 
da nossa grei. Esla decisão é para os catholicos, não para os 
protestantes, para os schintoistas ou para os confucianos. . 

O SR. R U Y B A R B O S A — A b i não é opinativa, é um dogma.. 
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_ O Sm R u v B u i u o ^ . _ o ,,,,„ l f i 1 ( . , u . a da Constitui-
rão lambem dev » ? e r u m dugw» paru o Senado o observar . 

U Sn. MK.MILS I , H A L A I K I D A Ha dogma- e ha decisões da 
L u h ' m v ' Í ' J ' ' s u ? ' '•• S f ' n i i r - i d e quando o Papa decide ex-
m e l '"' 1 1 1 " - ^ õ ^ f é e de costumes é que e infal-

O Su. Huv B.m«iosa — Mas c u n ã o estou (ralando de le e 
costumes, mas da } o l i n ,•„,.sHtuieão. 

0 Sm MENDEJS I J E A L M X I D A - V . E x . .uão (raia de outra 
c.ousa. \ • Ex. lern fé na leltra i\a Constituição e vê que os 
costume? político*- não lhe agradam. Por conseqüência esta-
mos sempre na ua-snu, i u l a . mipossive] dc ressolvêr. Eu. peio 
jneiios. <>< venho defoisder-me da sua beHissíma aceusação. 

<> Sr,, l l r v BAUBU<\ Na,, se I ra i » de fé l rata-se de 
vislu para enxergar . 

O Sn. ÃIEXDES OE Ai..\iEttn - O qni' é a l"é SENÃO a vista 
i.ia alma:' 

Sr, Presidente, não lenho meios nem motivos para, alou • 
8 a } ' uPhaíe. A aceusação principal do eminente Senador 
Pela bahia loi que a Commis-oo faltou a,, seu dever decidiu 
contra as suas própr ias premissas, porque a questão não era 
a »pwa t i v a » . era «pos i t i va » . 

Eu acabo de provar ao sanado que a Commissão con-
corda em gu ie ro , numero r- cas,, com a opinião do honrado 
senador, mas que a questão se t o m o u op inativa pelo facha 
oe lerem os Srs. Presidcnie da Republica, Ministros de ,B> 
iodo, Deputados, Senadores, membros do Supremo Tr ibuna 1 

.Federal o iodo o pessoal, o escól de nossa sociedade accei-
•ado ,., aeeòVdo nas condições em que a Commissão julga 
conveniente approval-o. 

O Sn, Ruy BAI ÍBOSA — o pessoal aeceita sempre as opi-
niões do Governo, 

" O ^ K , M E N D E S DE A L M E I D A — Perdão, entre essas pessoa? 
vi algumas que, absolutamente/não costumam suhordinar-sc 
ás opiniões d ( J Governo. 

O SR . P iuv B A R B O S A — Não sei quaes são essas pessoas e, 
portanto, tenho a liberdade de fali ar como fal lei . 

O Sh . M E N D E S DE ALMF.SDA — E eu tenho a l iberdade <u-
dizer q w a opinião de V . Ex. não pôde ser ,y todo genérica. 

O Sn. Ruv B .mBoís\ — Eu não o n e g o . . . 

O SR. .MEXDEÍS DE A L M E I D A — Perdão ! Eu assim não posso 
pronunciar uma palavra, pois que cada uma dellas é objeefo 
da repulsa de V Ex. -ha disse e r e o i t o : estou de inte iro ac-
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côn.lo com a .•tpjniliu cio A'. Ex„ ma? ira Io dc m « defender de 
acousaçoe», e lia entre nós dou* unia grande díf fercnça. 
A . Ex. !• um dos homens verdadeiramente naeionacs, ao 
passo _ que M l sofiro eonstnnlemenie os apodos até de meus 
próprios companheiros de trabalho. 

O SR, P I R E S F E R R E I R A — Menos eu. 

<> SR . M E N D E S DE A I .A IE IÜV — Refiro-me' a meus compa-
nheiros de trabalho, na minha prolissão. 

Por conseqüência, tenho que fazer o possível para lutar, 
paia provar aos que me acompanham' nesse meu modo dé 
pensar, que a decisão da Commi-são é lógica e coherente. 
Redigindo as conclusões do parecer, a Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia cedeu ante injtmcções patriót icas, não 
fazendo questão du nina pequena formula sobre a qual as 
opiniões d ivergem. 

Peço desculpas ao Senado pelo tempo que lhe roubei, e 
honrado Senador pelo Bahia que me perdoe qualquer o b . 

v n a c ã o contraria ;i sua • ipiniSo, 

D SR. R U Y BARROCA -~ Não se trata de opinião m i n h a . . . 

O SR. M E N D E S DE A J . M F I D A - Xão ern matéria de plrilo-
logia (.: exegese constitucional, na qual estou de inteiro ac-
còrdo, mas simplesmente ri,-, ponto especial da questão de 
momento, aquel le a que .**> referem as cláusula* segunda e 
ípívirla. ilo accòrd''. Mfiif,, lv>m: minlo l>rm. 

O Sr. Lopes Gonçalves — Confesso, Sr. Presidente, que 
não (CBIIO n infuiiu de. com n deficiência da minha pala-
vra, trazer ai.mima luz «\i t. nçressarai esclarecimento a<> debate 
deste magno assumpto. sabiamente, exhaust ivamri i íe desen-
volv ido pelo mestre dos mestres. <> Sr. conselheiro Ruy Bar. 
bosa, com ineseerlivel cópia do argumento? • » com <u p r i m o -
res d< seu inesgotável vocabulár io . 

T. imihir.me-í iei . simples aprendia que sou. aindn, d>\e in-
trincados problemas do consM-iturioiialisnío, absorvido, annos 
e annos, na prat ic i dos formulár ios forenses e da p o n » * » 
advocacia de aldeia. a bordar algumas considerações nanem 
torno do monumental discurso do eminente Senador pela. 
Bahia, ijno a tanto me não cegariam a presupposição- de re -
nome o a pa=sageira audácia do m P U calmo o modesto tem-
peramento, mas dorredor. entro as iinhaa goraes do parecer 
• • do respeitável voto cm separado. 

Qual n matéria, o tasn sujeito a-'- imsso osfud'. e á ma-
nifestação do nosso voto •? 

Cm simples accòrdo. composição ou 'ransaeçá:> «n pos-
fer ior i » . iovado a i*lTi»itr^ depois de uma sentença em exe-
cução, uma solução amigável entre dons Estados que plei-
tearam jnrisdieçãn e dornin'a territorin!. lendo sido um dei-
le~. aule (i 1'iuier .hidir-iario. vencedor o outro v-r.r ido. 

Fi.rçO.*o f: r.-eonhoeer. debelo JOKO. que não vem a propo-
sjir, examinar qual do» lit igantes trouxe a 0 pretor jo prova-. 
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irrafrngavr-is e concludente? da sua intenção c do seu d i -
re i to - qual o que tinha razão na debatida causa judic iar ia: 
de que lado deviam estar a espada e balança, e. portanto, a 
decisão dos honrados juizes do Supremo Tr ibuna , . A essa 
invest igação uão devem ir o s membros desta Casa,- os repre-
sentantes" do Cousresso Nacional, que, esforço imit i ! , por in-
constitucional, seria, seu) d m ida, » que fosse despendido 
ué-se terreno. íApoiados.) 

Não temos, Sr . Presidente, competência com que preva-
lecer possam as nossas opiniões contra os decreto? do Poder 
Judic iár io . A legislatura não tem autoridade sobre os aetos 
dos minisfros ju lgadores . Conseguintemente. elevemos, awh 
momento, sem descer a descabidas apreciações, improceden-
tes e Hlegaes. aceitar cumo faeto posit ivo e real. existente 
antes do aecõrdo, que estamos conhecendo, a sentmça pro. 
fer ida pelo poder competente, e que já estava em execução, 
a favor do Estado de Santa Catliarina. {Muita bem.) 

Esse nreslo da nossa mais alta corte é i r re f rac lave l ; e, 
emquanto não tfiv annullado pelo mesmo poder f|,K> n pr<x 
minorou ou modi f icado pelas partes, por mutuo < ouseiitu 
mento. como foi, em 20 de outubro de 1916, deve ser acatado 
e obedecido por iodos os cidadãos e por todos os poderes 
constituídos. 

Não valem, pois, na espécie, as longas considerações qim 
se possam aclduzir contra o veredicto por longos un iu» * plr»í-
ieado, perante a magistratura, pelos clous Eslado»- interes-
sados na acqnisição, re iv indicação ou annexação do terri-
tório que S P denominou « C o n t e s t a d o » . Bem ou mal. o po-
der dos podem*, o poder que conhe.ee e resolve (>s roal l ie fos o 
causas entre as unidades da Federação, decidiu une >>s l imi lo -
entre Santa Catliarina e o Paraná são; a partir do l i í toral o rir, 
Sahy ou Pa-by Ouos°?í, o rio Negro e <_> rio I.üuassú, desde 
sua confluência finii este até a fronteira com' a Republica 
Argent ina, o que e q n n n ! » a dizer afé sua confluência corn •> 
r i o S. Antônio . 

Era p.ssa a si inação jurídica dos dons re fe r ido* Estad*?, 
já em execução a sentença sobre as suas lindes, quando, j , M l » 
cont inuarem as aei facões no terr i tór io mie fora objeefo do li-
t ig io , houve, por bem e pafrioUcair.onfe. interv ir o honrado 
Sr. Pi-esidenfo do Republica, convidando os representantes do 
Kxecn i i vo do Paraná e Santa Catliarina a um acenado, que, 
suspendendo y dita execução, puzesse, def ini l ivamente, ferino 
ás alhididas adtnçflee, restabe!eeerido-se a paz o harmonia. 

E, agora, ouso perguntar : Onal dos Estados lucrou <-»>m 
a composição celebrada eo Palácio do Catíefo em outubro do 
anno passado V 

F m face da sentença exequendfi, sewteravi ..pie não f.-,rn 

•mnulladn por mein dn. embnrsros á execução, nem por via 
de acção rescisória, obteve v a n t a g « » s com esse acoòrrlo m-
lemne, so lemniwi i » . . , per fe i to e acabado, o E.*lart.» vencido -ar, 
juízo, roridomriado ri reconhecer on a restituir as ierras i je-
nmid.ida?, em p l edo reaular e da exclusiva eoropelenciH da 



SESSÃO E M 24 DE JULHO BB I M 7 

• nossa Supreira Corte; ganhou e adquiriu, cm face do que 
fora soberanamente julgado, o glorioso Estado rio Paraná , 

Estudemos, Srs. Senadores, a questão com calma, sem 
perder de vista a sua base, o seu aspecto jur íd ico, o cr i té r io 
fundamental, hoje f irmado pelo Poder Judiciário, o que aos 
deve serv ir de norma na expressão do nosso vo to . 

O Sn. Ái.ENCAr, G U I M A R Ã E S - ~ A quesião nso é" esta . 

O Sn. T.OPKB G O N Ç A L V E S - • A questão é esta e muito esta. 
I M s t e uma causa soberanamente julgada, conforme todos os 
documentos históricos, notadamente os alvarás do 9 de se-
tembro de ,1820 e 12 de fevereiro de 1821, apresentador o 
discutidos pelos interessados. 

O terr i tór io pretendido pelo Paraná só se tornou contes-
tado devido á tolerância de Santa Caf.harina, porque Santa 
Catharína foi Província Que surgiu eom o Impér io , ao passo 
que o Paraná, quando da nossa Independência, era a quinla 
eoman-a de S . "Paulo, com a denominação de comarca o> 
Cur i t yba . . , . ' , / * . ! • 

O Sn. At/KNr.w G U I M A R Ã E S — Com os l imites que tem 
lioje. 

O S R . L O P E S GOKÇALVISS — . . . e não podia levar a sua 
fronteira á Prov ínc ia argentina de C o m e n t e s . 

•. O S R . GENEROSO M A K Q P K S — Mas a que vem esta questão 
agora ? . ' ' * " 7 ' f " ! l f 

O Sn. L O P E S GONÇALVES — Respondendo ao nobre Sena-
dor, procurare i demonstrar a S. Ex . que fo i em conseqüência 
de um pleito jud ic iár io que teve logar este aeoordo, 

O S R . GENEROSO M A R Q U E S — Mas isto n í o está em dis-
cussão. Si estivesse muito tínhamos que dizer, como se 
disse no Parlamento e perante os ttibunaes, por parte rio 
Paraná. 

O Sn ALEXCAR G U Í M A R I E B — E ' ura aspecto jur íd ico da 
questão, ano não tratamos de discutir agora. 

O S R . L O P E S G O N Ç A L V E S — R' o verdadeiro e mais ele-
vado ur.pecí.0 jur íd ico sobre o assumpto. Conforme o iPusfre 
•proJator do voto vencido na OommissSo de Constituição o Di-
plomacia, meu eminente colloga o prezado amigo, o honrado 
Sr. Senador Alencar Guimarães, esforçado defensor das pte-
lenoões paranaenses, insatisfeitas pelo Supremo Tr ibuna! f e -
deral, o Ooal"-i(;i<Jo «rr. um íorr i tor io <u> i .555 loguaes qua-
dradas. Sobre lodo pile versou o l i t íg io proposto cm'1900 por 
Santa Oafhariua contra 0 Paraná. Discutida bri lhantemente a 
causa em ju izo por ambos 03 eontendores, foi a mesma ju l -
anda procedente « in r.otum», .-em a menor res ír icção ao pe-
dido do demandante. Esgotou o Estado do Paraná todos os 
meio c recurso»* W a e s , indo até aos embargos nV declara-
ção- .Mas a sentença foi mantida, «em vari l laoôes e com a 
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m á x i m a liiivif*/.;i, A-s-dm. p .ns , foi reconhecido que Santa Ca-
íharina l inha direito a lodo o Contestado. 

Que resulta*, a í O r a , d<> neoôrdo de 20 Ui» eulultro de 
acto louvabil issimo d>- prat-ica comnnim c constante 

na? espheras ria vida? 
Segundo a própr ia pa lavra autorizada do nohre Senador 

pelo Paraná, em face da .«.-.ntença exequenda, uma perda para 
Santa Calharina do 130 l^-uas quadradas ou 18.731 k i lo -
METROS quadrados, que o Paraná adquire contra as conclu-
sões da referida sentença. 

Ora, seja-roe l icito pe rguntar : um deiuandani.e ou v m -
cfdor que rede ao demandado ou vencido uma parcella do 
seu d i r e i l M inr.oni>\«tavel. sagrado. . . 

O S R . A rEKCA i i G U I M A R Ã E S — Mas não é csia a hypothcso 
cm questão. V , Ex. está frtra da questão. V . Ex . partiu d* 
um ponin ía ls r , para a disoussãie 

O SR. L O P E S G O N Ç A L V K S — Xão sou obrigado a pensar 
fditiii Y . Ex. pensa. T . F.x. tem «parti p r i s » , é um apaixo-
nado na queslão. eu não MUI. Y . Ex. iia de ve r que eu 
procuro examinar o assumido ,sob todo? os seus aspectos c 
demonstrarei q u e o accArdo n ã o (> nullo, é tini aceòrdo p e r -
feito, constitucional e qn.-«, p .v conseguinte, merece- a ap -
prnvacão do Senado. 

O Sn. ALENCAR. G L U M . U Í Ã E S — Kntão circula o accòrdo; não 
discuta a sentença. 

O SR. L O P E S G O N Ç A L V E S — Devo dizer a V . Ex. q u e . para 
lirnrai- a minha opinião, entendi dever expor assim a quês--
São, convencido como eslou, que ..» Paraná nunca poder ia ter 
dire i to áquelle terr i tór io, q u e se denominou e m p r o r r i a m e M í e 
kConteslado.). 

O Sn. Aí/EXCAR r i c i s i A R Â K S — Aceeitr, a discussão neste 
terreno, si V. E\. quizer. V . Ex. eslá tora do debate. 

O SR, PRESIDEXTK — A l tu i eão . 

., (') Sr. L< )PKS G O N Ç A L V E S — Ora, se.ja-ine l icito perguntar : 
um demandante 011 v e n c e d o r q u e cede ao demandado ou ven -
cido uma p a r e e ] ] y d o s en dire i to inconiestável, sagrado, em 
Ioda- as linhas, pelo Poder Jod.c iar io, pratica <<u não um 
verdade iro ar lo de l ibernlidade. procura p u não harmonizar-
se com o .-eu adversário nu i-onleiujor, v i ve r ou não em paz 
com 0 «heréo eoníinante?» 

A respnsfa só pnd(> s e r pela a í í i rmaUva . E foi n (-pie se 
, f \ e em vista e -e }<-\(>u a H í e i tn . o honrado Sr. '• . - . D I M I E 
da i lepubli ' 'a , c s p H i o ORT-.iriirt-i n o - molde* da democrae : i . 
eminentemonle c o n c i l i a d o r , profundamente p o n d e i ' a d o e .justo, 
reconhecendo a cxleasfio <}<•> s a m U e i o * que etislnraiu á Naoã « 
a paci f icara" ú« Com estado, uesand-o ; i dolorosa impressão 
causada pelas dcprçiiaeõos do 1'nnai i smo , q u e surgiu e se le-
v a n t o u a n d a e i o s i i e i m - e n d i a r i o , u perturbai- as classes labo-
rk'T.H« e c-oiHer-Yaiiín-:i- ,. d e s e j a n d o a hem da tranquil l idode 



«In jmiz, .«MIIJIJV i-rri f íenle, especialmente, nosp-> melindroso 
momento ante •'< conflagrarão >ntindtal, alwnla na velha E u -
ropa, pôr I f ru i " ao p]'I>eo<>o de execução já começado por 
Santa Ciüliarinn <-r>iitÍ-JJ o 1'araaá. tomou a iniciativa de r- • 
vularizar os duas corrente? brasileiras quf l iosfi l izavam 
nos dons r í for i r l ix listados do Sul. • 

O Sn, GENEROSO M.\RQrE* ~ Por ahi vnt» Y . E x . muito 

o M I . l.m>F.> G O N O A L V E S -•- Übríeado a Y . Ex . por tama-
nha !ÍT>NLILM>ii. F. ns-ini apy iox imou o Sr . Presidente da Re -
publica tis Gn\matadores desses Estados, checando a irai re-
sultado p ra l ku ,. nrííhanl.e, prestando, niaí* '.nra v>-?. VALI>*I> 

á FValeraefto. •ApoitifPs: muito bem.) 
O aicniifo moral-desse patr iót ico gesto do Sr . Pre.sideiete 

da Jíi-ptiWScu fslií na consciência i.le todos que si> não deixam 
' i l u - e a r por in.jnsf itiea voi> v k i o i i n s de campanário . \Apoio-

fJi• J,'i niintia pai'ío, Sr. Presidente, do mim posso dixi r 
q:i>: i.FLO tenho, nem devo ter interesse partieularista na eon 
Iroversia, já. íinda. W í z m m f e . entre Santa Gatliaríua e o Pa -
i'aii,'"i. Sou brasileiro, o, o rima de tudo, cúlloeo a defesa .io 
rot imen federat ivo e o bem estai' da nossa Pátr ia, 

O OHP tenho f.jn vista, ii i leivind,, ne.ste debate, é justificai ' 
o meu vo lo P''i- m e i o do argumonios deduzidos da natureza -''o 
• i r i - n r d i t inleresiadna] já appmvndn neta Câmara dos Depu-
ta d o s . 

Isto j,o.-li«. roin,i se deproiiende dos seus termos e do m o -
mento em .que surgiu, não -e irata ;t(jni de um «originarioj . 
ronvoriio sobre Jimifes, como a mnitos pude parecer . 

Trtúa-tf! de «iima composição r )erhanle Ú*> viroa sen-
11.' noa . . . 

O "Si;, :Ai; <"p pmap . Ã F S Não apoiacir'. 

<» Sn, L i i p e s fio\f:\i.vieo - F-na t-xpresso no aeeôrdn, 

O SIÍ, Ai.E>"c.\n fmiM.HíÂES — \"ãn está expresso tal . . 
V. Kx. não leu o an-òrdo, 

i i Sr., Loro.s «ínxf: M.VK.S •- Si i-i não li, \ou íay.er nsnra. 
a loilnra fie. «eu preambido para patentear Íin • rão "u..,.. 
'•'i puem fr.fíc ;i verdade do- )'arto=. Lf ; 

«Aceòrrlo a is i r radn entre „ * Estados do Paraná (- Santa 
'.a 1 liarina. j.ru-a a solutulo da Questão de l imites o a pue se 
joíe<o a lej n. I . 6 5 3 . do ?A de fevereiro d e 1917: 

Riu ilo . l a o o r » . 1'íi do outubro de 1010. 

(Js Esiaii,ii ,-jo sanl.-t Onlh.-n-in.-i o do Farímii. rrpi-rseata•• 
• !.•* i 'Slo polo MH: Presidente, lar. Affonsô Alves de Camargo, 
r aqueile pelo < ínvori ,ndor, eúronol F.dippe Sehimdr 
III<l'ii'ados rei amor á paz da 'Republica e na harmonia, eon-
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fiança e amizade mie os devem unir, como membros que são 
da mesma Pátria, acuüindo ao appel lo que lhes dir ig iu o Sr, 
Presidente da Republica. Tn\ W e r e e s l a u Braz Pereira Gomes. 

stão fie limites e m uno ha longos annos estão empenhados e 
ora pende de decisão cio Supremo T r i b u t a i Federal » , e, tendo 
em considerarão o disposto nos ar ts . 4 % 34, n. JO, da Con-
stituição Federal, convencionam o seguiiate: 

Si não homesso uma sentença contra o Paraná cerlaniew-
te não se feria tratado deste aceòrdo. O aecôrdo foi fe i to 
porque o Paraná não qau sujeitar-se â situação de vercido. 
não podia o f fe iecor einbaígos ef f icientes á sentença e nem 
tinha e l e ine i l os jur íd icos para propor uma acçãn rescisória. 

O Sn'. A L E N C A R G U I M A R Ã E S — V . E s . não conhece a 
questão. 

O Sn. L O P E S OONÇAI .VKS Conheço-a e V . Tfls'. não a 
pdde deslocar, 'fudo mais são f i l igranas. 

O SR . A L E K U A K O U I M A R . A K S — Não são f i l igranas, é a ver-
dade. Pergunte ao Presidente do meu Estado si etie f irmou 
o aceòrdo em vir tude da sentença. A sentença jamais poderia 
serv i r de base a qualquer aecôrdo. 

O Sr?, L O P E S G O N Ç A L V E S - V. E x . me respondera em 
oreasião opportuna. 

(Ti-Oiaw-se muitos apartes.) 

0 RH. P R E S Í K B N T E — ÀÜeneao : quem eslá com a pnlavM» 
'é o Pr. Lopes, Gonçalves. 

G Se. L o r r s GoscALvrs - Si não fosse a senlfuça uso 
surt ir ia o aecôrdo. * 

O Sn. A L E N C A R G U I M A R Ã E S —• £ u peço liccHica. p a r a dizer 
que V . Ex. parte de um poido falso. 

O S R . L O U E S GoKÇAT.vrs — Trata-se de uma composição, 
repito, der ívante de seniença jud ic iar ia entre dons l i t igantes 
representados por seus orsfSo-» competentes, de um aceòrdo 
— « f inem solicitudinis et per ieul i l í t ium» , entre vencedor e 
vencido, para cujo firu. o que é muito eomumm, interveio 
uma terceira pessoa — o Ni-, Presidente da Republ ica. 

.Si o ajuste unhe 0 P-.tmià e Sanei CaíJiarina não fosse 
conseqüência ou determinado pela execução de uma sentença 
deste contra aquelle, se íos.se acfi) anterior a qualquer de -
cisão judiciar ia, « R E « judicnla» . sobre o sen obieeío, se t i -
vesse, mesmo, tido lo^ar na pendência da lide, : u d d n rt-
t i rno"e de f in i t ivo j u k u m i r r t f o , então. ronvcnlin i-oni o prola-
lor do vo lo vencido. «evíti necessário, para c?<e f im, ao P r e -
sidente Affouso de Camargo a autorização do Coin-resM» P a r » . 
nae>nsé, « e x - v i » do a r l . .17, n. 17, da Oonst.iluirúo Q.i Paraná, 

51as. o que se vè rios doou meti foç e da própria confissão 
cí "> honrado Seiindrr div<-CI;ontr da Oonunissãn. <• que o ae 
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còrdo se fez, com vantagens pjira o Paraná e depois que este 
fora vencido em juízo , i rremessivelmenlc condemnado em 
suas intenções, quando não tinha mais recursos ieaaes a lan-
çar mão . 

Entretanto, poder So re torqu i r : o Paraná offereceu em-
bargos ao julgado def in i t ivo na execução e podia propor, 
ainda, uma acção rescisória. 

Pífio ha duv ida: podia fazel-o, mas .não é menos certo 
que. não conseguiu, até agora, null i f icar a ?e « t »nça e o que 
está de pe*, se não ó o acuôrdo, val idamenfe Eu to. per fe i ta-
mente val ido, como demonstrarei, é, sem duvida, a sentença 
condemnatoria e não a intenção, por mais louvável que seja, 
do v ido vencido. 

Rigorosamente, não é o arf. í° da nossa Constituição o 
assento da qnesíão \entilada. mas a singeleza do n. 1 do seu 
a r l . 05. 

Com ef feito, não ha no caso de Santa Catharkia-Parauâ 
incorporação entre esses Enfados, sub-divisão ou desmeni-
bramenlo de qualquer delles em benef ic io de outro , 

Amm »• que ambas essas circumscrípções federadas eon-
fiuuaiu auiormrnas. cada qual mantendo a sua categoria de 
E f tado . 

Por outro lado, nenhuma deltas se sub-dividiu «>u des-
membrou para se nimexar á outra 

Foi mutilado o Paraná, corno declara o vo lo eirr separado, 
em prove i to ' de Santa Caíl iarina? 

Mão ha quem em hoit U possa, responder a f i r m a t i v a -
mente , 

O terr i tór io adquir ido por Santa Catliarina, em v i r tude 
do sentença, que passou em julgado, era. na pcior das hypr,. 
t.heses para esse Estado, terr i tór io «-contestado °u l i t í g i os* » 
Não pertencia ao Paraná. F, isso desde o (empo de Impér io 

Xenhuni aeto, a não ser o decreto a . 3.378, de 16 de ja-
neiro de 18f>5, ass ina lando os r ios Marombas e Canoas como 
linha divisória, é favorável ás aspirações paranaenses sobre 
tí terr i tór io que se appell ídou impropriamente «Contestado» 
interestadoal. Mas, além dessf decreto do Govenm unperire 

ter sido mezes depois, se me não engano, em 2í de ou íub i " 
do mesmo a uno, suspenso por um aviso, aceresr-e que noviça 
fora approvado pela Asse.mblca Geral do ímper jo remo ex i -
gia a Constituição de 25 de março de 1824. 

E V . Ex. 'd i r ig indo-se ao Sr . Alencar Guimarães) só 
pode i c í e r i r - se , basear- a sua argumentação nesse decreto do 
Poder. Execut ivo do impér io , cuja execução fora .suspensa 
-e, quando não o tivesse sido, seria acto nuilo, resclução, por-
tanto, que não poderia produzir ef feito. Por'co>i?etnjencÍa, •?• 
um acto qup não tem va lo r . O que tom va lor ••>-r> relação 
aos l imites do Estado do Paraná com o de San tu Catliarina, 
,-.ão os alvarás de 1820 e 1821, que não foram alterados e qm 
attribuiam o antigo d istr io lo a depois município d " Cago- á 
Í apitai i i » ile Santa Cat,bari»a 
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Ci S n . A L K M - A K GCI .M.VHAks -~- Terr i tór io maim- cio QIM* 
j á l inha. 

( ) S.'t. ] > P K S ("iOM.-AIAKS — I'' t(l1«' ia para oésle ali ' a 
fronteira da A ige ipna , 

O Sn. A3,CNI :\R LICI.M u i ã e » Terr i tór io rjut» não se eu-
NBPCJA o QI.IT; Pu desbravado pelos paulistas. Mas V . Ex . 
e s l á entrando na quostã 0 ju"ida-a. 

O SÍM. Lomcs, (uixç.u.VK.s _ Estou sin? e NESSE terreno 
devo continuar. Si algumas das duas Províncias eonfiuanles 
podia ter direuu incor.tesle ao terr i tór io contestado, seria, 
sem duv ida , Saula CALKARJUA, preexistente ao Paraná como 
unidade do Imperiu e que .-urgiu ao. ser proclamada a nossa 
independência, unia vez que os l imites de S. Paulo, dentro 
nos quaes- e-lava a anliga comarca de Curilyb.I. níi.o jau: 
além do rjr. Jguassó e não checavam á Província argentina 
d e Corrieii|I\-, eoiim ,*F deprehonde. I-ntre outro- i iüiumems 
documento.-, ij.,.< rolaremos d o Visconde de Maeahc, <.>i!ã<> MJ-
o i s i r o , de i f i . i í e 18.55, anteriores ,i rreação da P r o x i i r i a de 
Paraná. 

O :<n, A L E N C A R G I I I A I A H Ã E S — Não apoiado. 

o Se. Po res CÍOXU\L\Í :S • . Então V . Ex . nega isso? 
V . l íx. lein elementos para af f irmar que a Província-

ilo Paraná podia levar seus l imites além do rio fguassú e pek. 
seu aval até ;í Província estrangeira de Corrientes? 

O Se,. Ai.t;.\'o.\r. (TUIAI.ahães .... A f f i w i o . 

<) Sr.. Pomes («IINÇ.u.ve)S — Mas não provará . Esses eram 
os U n i d o s de Santa Calhai-ina c o m a eomarca de Cur í iyha , 
Unlros mura exi.-l i r-am. 

u s b . c r x i a i o so Marq i -es — V. Kx . eslá prolongando a 
111ssuis-õii sem necessidade. 

O sr:. A l e n c a r G C I A I A R Â E Í Í — O Congresso nada lem que 
ver e o i n a questão . inc id i ra e Y , Kv, está levando a disens-dm 
para I-s-e l e r r . o i i ' , 

("1 S t . l .ol - l . - i Cii.Ni;\i.VKP • - R o ü . . a XX, E E x . que não 
abusem da minha ignorância não apoiados) e que me per-
RNSLLAIR versar „ ns^uiipln er ,.mo K»n.*I>tciii romprohendol-! . em 
seus d i \ o |sus aspeclo- (i que uvo n ã o dictam a fraca irdol l i-
aencia e o nem '-i-Herio o despie/ar o valor jur ídico da 
questão. 

HesmeDuara inon !| ,n i s , nã,, existo do Paraná. 
( i que havia, a -I-U lavor . em rotação ao contestado, era 

uma espectativa cie- qirkulo. a esperança de lhe ser enrorpn-
rítdo este lerr i lor ío , disputado egualménte, por Sanla i latiov 
rina. o>m melhores t itules, diga-se ;i verdade. 

O Ar rxe .u : G u m \ r 4 B S — Xa opiaíão de V, E x 
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0 s n . Loi' i.s G O V Ç O L V L S ••- Xa minha oi<iníã*, não. Na 
opinião th; Supremo Tribunal Federal , af í irmada env três sen-
TENÇA- íucresâivys. Na minha upiniã.o. não. Na oyiuiãv-. >im. 
dos rompei iodes, contra Ü* quaes V. Ex. se i n s u l e SEM SER 
rapaz de addir/ir um só argumento val ioso. Na r^jnião DE 
productus legislativos 0 documentos h i s t o r i e » , na sabedoria 
d'- Senador do império Mendes de Almeida., em seu |AUas». 
nos t íludo.f de Moreira Pinto, ein sua «Chorographia do Bra-
sil •>, nos «Huteiros'1 dos demarradoires hispano lusitanos, em 
,-MR<ma, na historia sjeograptiica do Brasil, <• mos traçados 
da NOSSA •'CartogBaphia». antiga e. moderna, inclusive OS 
M A P P A S deixados PI.-LO mólv idave i Barão e'o Rio Bnuit-o, e » 
modernissinia Carla MANDADA FAZER pelo Ministr-- Pedro de 
Toledo, em 1911. 

O S R . . V L E X U U I GU I .VAKÃ I ; ! * — Si T . Ex.. me quer levai' 
P A I A 11 TERRENO jur íd ico , uceeiío A dtscussão até j á . 

O S K . L Ü P U S GuXiçauVES -- Deixemos de cer imonia : quem 
o.-ià. uesvianeP' u questão não ó T . E x . . sou eu. Deixe-nra 
desviai ' . 

Trazida A controvérsia ao Podei1 Judicia rito, provocado 
este PARA decidir ;I nua] DOS Ksd o dos devia pertence ' o Con-
testado, DEU-se O dcsdeolio, que já sabemos a ju~i-<ea pro-
nunciou-SE por Santa CATBARIMA. 

O Sn. A L C N Ü V I (.Ruji.utÃKs - Injustamente. 

(.1 SR,. J.OPFS G J N « ; A I . V K S — A V . Ex. . TJUR atlewa, 11 ÍM o 
j i i im. oeiinpele provar semelhante injustiça. 

Não era. pois. o lerr í lor io . une motivou << aee.ÒRD o .j». Io 
de outubro, parte integrante D " Paraná. Foi, o í é eer lo tempo, 
i'«giã(i contestada: u:;i.S depois , i m vumdo de .-enlençn, pa>$mi 
a i iodiaicer ao Falado de Santa Cull iarmu. 

E. si algum dos dojjs listados Iran.sigiu, esse- Í01. -em D M 
< ida. o IJUE tinha <• direito consagrado pela .justiça, aquH!<-
QUE ganhou a demanda. 

Como. portanto, Iallar.se cm desmembramento •> 
Pms então alguém pode perder aquillo que nunca » «ve, 

1; ejue nu ura lhe per I ENE. e o '? 
Como perdeu o Paraná 1.555 léguas quadradas, consti-

tutiva^ de um l e m l o r i o . si este ora. no seu entender, um 
Contestado nunca FEZ parte do seu patr imônio? 

O Sn. G O N Z A G A J A Y M K — Y . E x . me permi l te um aparte '? 
Y . E x . disse que a questão o" alheia ao ar t . -1», porque 

não ha. desmembramento. No emlantOv na sua bri lhante ar-
gumentação, declara que a questão Foi resolvida pelo Poder 
Judic iár io : que o terr i tór io era de Santa Catharma; Jogo. el 
t iraram parte desse terr i tór io para o Paraná,, houve des-
membramento : portanto, o art . 4° resolveu a questão. 

O SR. L O P E S G O N Ç A L V E S — Mas Santa Catharina está con-
to ripe a o accôrdo. 



,NHI» prutestu» . uecleu espontaneamente am d i r « i to seu. 
uoi í io qualquer um poderia fa/el.o, p a r a evitar a ronttimação 
da perturbação da ordem « « t e r r i tó r io . Santa. Calharam 
abriu mão do 430 léguas quadradas para 0 Paraná. E o que 
costuma fazer um adversário, quando quer chegar a um 
aecôrdo. , 

Venceu, mas r e s o h « u 1 ransJgir , "ceder unia M U ia pa r . 
oeiia dos seus dire i tos para obter uma grande compensação 
moral — a paz e harmonia c m o seu v i s inho . O (p i e .quero 
esclarecer, em relação ao voto venc ido do nobre Sorvi-Jor pela 
Paraná, é que este Estado não sof freu o menor desmembra-
mento, porque não possuía aqu.elle t e r r i t ó r i o . Ao vontrano. 
ganhou com o aecôrdo cerca de 430 léguas quadradas. 

O SR. A L E N C A R G U I M A R Ã E S — Na opinião de V . E i . 

O SR. L O P E S G O N Ç A L V E S — Lá volta V . E x . a desvalor i -
zar o assumpto com a tai minha opinião; não estou ed i f i -
cando theorias, mas reproduzindo 0 que está eser ip to . 

Ou as palavras já não teem a signif icação que devc-m 
ter , a noção jur ídica das cousas e institutos torna-se depen-
dente do 'arbítr io, ou a verdade é uma sd. E esta é a que 
nega ao Paraná o dire i to de se considerar diminuído com o 
aecôrdo de 20 de, outubro. 

Porque, Srs . Senadores, em face das provas, ?ite foi o 
único benef ic iado nesse convênio . 

NS 0 se tendo conformado, apezar dos golpes da justiça, 
cem a desdlusão dos seus desejos, qual a da eweorporação do 
Contestado, continuou a protestar, a reclamar, mantendo-se 
em hosti l idade ao dire i to do seu v is inho. 

Neste ponto estou d » aceòrdo com o nobre Senador pelo 
Paraná. Sempre reconheci que. depois da decisão, o seu Es-
tado continuou a combater pelo supposto d i re i to . 

O Sn, á x i i H G A R G u i M A B Ã % — Supposto nSo : >Js:it imo. 

O SR. L O P E S GONÇâLVEs — Ninguém pôde contestar que 
o levante dos fanáticos tenha sido promovido com anoueneia 
da parte vencida. 

O SP. ÂLBNoAr i O U I M * * Í J S S ~ Contra esta a f f i r u v i ç ã o de 
V. Ex. tenho a opinião de Santa Catharína. 

O SR. nçvKReso M.«noi>r,«. Nunca ntlr ibno ao Paraná 
a questão do C o n t e s t a d o , 

O Sn. A L L N C A B G U I M A R Ã E S - Na questão do «Jontestado 
nao se envo lveu absolutamente a do l imites en t » * os qous 
Estados. y . E x . mostra não conhecer os fartos E l i a t eve 
orig-em semelhante á. de Canudos. 

O SR . Lomsg G O N Ç A L V E S — Sou mais generoso que V Ex„ 
:\áo desejo, e seria injusto, dar ás agitações c/no produ-
ziram no Contestado a nie^ina f i l iação das desotd»ns que 
surgiram nos sertões da Bahia em 1 8 9 3 . Em Canudos havia 
além de uma perigosa horda de salteadores « assassí-



-,m, implorados pela aàtucia de Â Ü Í O D Í O Conaeitieiwh q u e 
se intitulava propheta, um grande numero de jagunços e 
sertanejos fanáticos, que combatiam sem outro ideai que o Ca 
obediência passiva a seu che f e . No Contestado, si ex ist iam, 
como reconheço, muitos espíritos dominados pela cegueira 
de uma rel igião' de veljiacos, procedentes de diversos loga-
res, havia» também, entre os,, agitadores, a idéa ae que o seu 
terr i tór io devia pertencer ao Paraná e jamais submetter-se 
ao governo de Santa Cathar ioa, 

Esta, foi, pois, a razão ' pr imordia l , no meu entender, das 
devastações que aili occorréram, anarohizando a vida de alguns 
municípios, impressionável, como é, o nosso povo «onj, as 
idéas de bairr ismo, com a i inguagem da imprensa c dos eo-
micíos nas praças publ icas. 

Mas de onde surg iram esses fanáticos? 

O SR . G E N E R O S O M A R Q U E S — Blles surgiram de Santa Ca-
iliarína, do Rio Grande do Sul, da Argentina, 

O S R . L O P E S G O N Ç A £ V K S — E, lambem, do Paraná, que-
nSo deve ser excluído. Sr. Presidente, era preciso, a bem do 
paíz, da ordem e da tranqui 11 idade, acabar com 'semelhante 
situação e só havia, neste sentido, um caminho a seguir . 

F o i isso que coiuprehendeu nit idamente o integro Sr., 
Presidente da Republica. 

Dâhi, o accôrdo que não visou desmembramento do P"a~ 
ranáj jmas a suspensão e desistência de uma execução j u d i -
cial, Tfbedian te certas vanlageui pelo exequente ao executado. 

Houve, pois, um ajuste sem caracter po l í t ico , entre os 
dous Estados ; o de Santa Catliarina, que era t i tular de di-
re i to dominical e jur isdicc ional sobre todo o Contestado, 
cedtu parte do mesmo, 430 léguas quadradas ao seu con-
tender, a seu visinho, comtano que disso resultasse entre 
elles uma v ida de paz e harmonia.. 

Nada mais simples, mais bello, mais digno de louvor., 
{Apoiados.) 

«O accôrdo não se enquadra, pois, no art. 4" da Const i -
tuição, mas ua lettra do n. 1 do seu,art . 65 . » 

E, para um convênio dessa natureza, seria necessária, i n -
dispensável, imprescindível autorização das legislaturas es-
taduaes e sua approvação em duas sessões annuaea succes-
sivas, isto é, em duas sessões ordinárias? 

A meu ver, não e não : porque, como é evidente, claro, 
ínsophís i fave ) , não lia, no caso; encorporação de Estados, 
subdivisão ou desmembramento terr i tor ia l . E, sinão, pondo 
de parte a Iiypothese de encorporação entre as duas ua ída-
d es da Federação e uue não fo i levantada pelos oppositores 
ao projeeto, qual „ Estado que soffreu corte ou diminuição 
tm sua superfície? O do Paraná, como aff irmam alguns? Mas, 
Srs. Senadores, é improcedente, sínão r idículo, semelhante 
usserlo. . Rssc listado nada perdeu; ao contrario, adquir iu es-
pontaneamente -430 léguas quadradas, que lhe foram cedidas 
por seu fegitiuro titular, o Estado de Santa Cafharraa., me-, 
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diante acii." solemue, per íodo e legal. Ess » extensão de ter-
ras nunca lhe t;erteucera. porque nunca esteve .,ub sua j u -
r isdireão <? domínio o immensr, sertão de J.õãõ léguas qua-
drada?, que tora oo.íeeío de um pleito judic iár io . 

Isto posto, ó indubitavel que o Paraná não foi desmem-
brado, mas leve a sua extensão augrnenlada. por meio do 
accòrdo de -U de outubro; poriam essa acquisieão territorial 
pelo Paraná, resultante do accòrdo em debate, não se prende 
a uma intelligentua á « p r i o r b dos dous Estados, a uma con-
venção desligada da manifestação do Poder Judiciár io. Ao 
'ontrar io , não podendo eiles. pretendentes ao Contestado, 

-checar a uma solução amigável , por intermédio dos seus 
orgaos representativos loraes - o Execut ivo c a Leg i s la -
tura — recorreram ao interventor designado no arf. 59 n. I. 
letlra r, da Constituição, islu é. ao Supremo Tr ibunal . T o r -
nou-se, po is , contenciosa a alt i tude desses Estados. Levan-
tou-se o confl íeto. Discutiu-se em juizo. V i e ram os argu-
mentos o as provas e surgiu urna sentença, favoráve l , em 
absoluto, a Santa Catharina. 

Não representa, pois, sobre assumpto, um a d o origi-
nário. p r « i i p u o e desligado dj. influencia soberana, e impera-
tiva do Poder Judiciário o accòrdo. (jue .fora celebrad,-, sob 
os auspícios do Sr. Presidente da Repuljliea. Longe disso. 
O que resaUn ,, se impõe é que semelhante ac-eôMu só podia 
surgir depois. «Ir uma senteuea, que fulminasse as aspira-
ções de um do- cenfendor.es. Até então, e antes disso, cunhos 
se mantinitam em l ios í í l idad ' , anare lmando uma paAe do 
terr i tór io nacional. Para onde, pois, poderia, ainda, dentro 
da. lei. recorrer o Estado voueidi»? A justiça invocada, podei" 
que der ime as controvérsias, j ; i tinha resolvido as duvidas, 
julgado em definitivo, a quem devia pertencer „ Contestado. 

N o - l a - condiçò;s, não hesitou o Presidente do Paraná em 
amunr ao appello do Chefe da Nação, para entrar om aeeôrdo 
i -o i i i o Estado d i ' Xaw.u CuthaHitu, 118» para ceder terr i tór io 
pai imaense sul tdhid i l -o mi dcsmembra l -o : mas para del ibe-
.cai' sobre ";» queslão d... «Contestado:», que vinha de perder 
e.-se earacli-r, por lerem sido todas as m t k S terras reconheci-
das judicialmente, pertencerem a Santa Catharina. Foi convi-
dada» es-e íllustre palr io la —• o D r . Affonso de Camargo - -
nic, para eneorporar a outro Estado superfície que. de d i -
reito, [a rh-neesse ao Paruná, uia.S' para col laborar, eff ieaz-
niente.*na pacif icação inferna d" Brasil, na obra do seu pno-
gresso e ei igranderimento, que -ó pôde ter togar dentio da 
ordem e sob o imperiu das leis. Muito bem.} 

Para isso uno imeessiuiva S. L'\. d e autorí/ação da le-
ej-hifura do seu E s t u d o : porque a Constituição d o Paraná, 
fie 7 de abril de I ̂ f ,"A oro seu arl . 17_ ri. 1!', lhe confere po-
deros para «representar Estado em ,-uas relações off ieiaes 
(•••iii a União e imui o- outros Kstados» . 

Não s e , - M Ú I I . e . i m o ,'• possivi '1 se venlia a ob.iectar, q u e o 
u . i7 do rolado a r í i oo dessa. Constituição exige expressamente 
présèi anloi"i/;ação do Concreto paranaense para poder o 
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Presidente do Estado celebrar qualquer «ajuste ou con-
venção » . 

E' possível, pois. que se levante essa objecç.ão; mas, não 
se pretenda que o invocado disposit ivo se appl ique ao caso 
em discussão. E, na verdade, seria absurdo imaginar que o l e -
gislador paranaense, com semelhante exigência de prév ia 
autorização para «ajustes e convenções», se refer isse ás com-
posições resultantes ou der ivantes de sentenças ou decisões 
judic iar ias, para as quaes nenhuma Constituição dos 20 E s -
tados brasi le iros, nem mesmo a da União, requer ou ex ige 
licença das legislaturas. Directamente, cuu por meio dos p r o -
curadores fiseaes e dos advogados nomeados, independente-
mente de autorização de qualquer outro poder constitucional, 
teem os Execut ivos estaduaes e da Republica competência 
para l iquidar ou d i r imir os pleitos judic iár ios . 

Ora foi isso que se fez, e nada mais, com o accôrdo de 
20 de outubro de 1916. 

DesEarfe não havia, lambem, necessidade de duas ses-
sões ordinárias da Assembléa paranaense, para acquiescencia 
ao dito accôrdo. não só pelos argumentos irrefutáveis de não 
ter o mesmo incidido sobre as hypotheses estatuídas no a r -
tigo '4° da Constituição Federal e sim na expressão do- n. i, 
de seu art. do como, ainda, porque o art. 48, n. 16, da 
mesma Constituição, refer indo-se á general idade do dito 
art . 65, no tocante a ajustes o convenções, não determina, 
para a sua approvação, a interferência das legislaturas esta-
duaes ::m duas sessões ordinárias successivas, mas, pura e 
simplesmente, a ratif icação pelo Presidente da Republica é 
aanuencia do Congresso Nacional . 

Supponhamos, porém, para argximentar, que a respeiin 
de um accôrdo da natureza do que se trata, fosse mister a 
prévia autorização ou licença do Congresso paranaense. Que 
resultaria desse mcklo de vêr contra o Paraná, que, segundo 
se diz, não dera. por intermédio de sua legislatura, permis-
são a seu presidente para uma composição sobre assumpto 
que se debatia em ju izo e no qual já tinha sido vencido? 

Nada, cousa alguma que possa representar attentado aos 
seus direitos, á sua jurisdicção, á sua soberania, ao seu do>-
m ín i o . 

Com ef fe i to, o accòrdq não foi prejudicial , mas f avo -
rável aa Paraná, que adquiriu, por força do mesmo, o qm-
não tinha — -530 léguas quadradas. Não foi lezado, como «e 
pretende insinuar, mas largamente benef ic iado, mater ia l -
mente augmentado em seu terr i tór io , moralmente applaudido 
por todo paiz, por iodos os Estados da Federação, que en-
careceram a sua alt itude de paz e hannunia no seio da nação 
brasi le ira. (Apoiados.) 

Eniretanto, admit íamos, ainda, que seja substancial a 
licença do Congresso do Paraná para uma composição a 
respeito de execução de sentença contra elle pro fer ida e que 
esse Estado nada tivesse, adquirido com o accôrdo de 20 cie 
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outubro, mas, apenas, se l imitado a reconhecer o dire i to i r-
re í rapave] do sen adversário, comprtwiettendo-se a não per -
turbai- r, no exercíc io do mesmo direito, e eu insisto em p e r -
guntai ' ; Oual o aspecto* jur íd ico actuala.çnle dessa falta cie 
au tomação? l i icontestavelmeute. Sr». Presidente, o de uma 
falta, quo fora sauada, de um a c t 0 que fora rat i t icado. 

Com ef fe i to, uma vez cjue não se trata como demonstrai, 
sem receio do fundada contestação, de eneorporação, sub-
divisão ou desmembramento entre Estados, ou de um Estado 
em prove i to de outro, mas de evidente parti lha de um ter-
r i tór io que estava em l i t ig io , nâo> havia mister, para appro -
vação do acto dos execut ivos estaduaes, duas sessões o rd i -
nárias dos respectivos Congressos. 

Bastava, para esse fim, uma só época legislat iva, ccíivr-
tanto, convenho cõm o eminente Sr . conselheiro Ruy Barbosa, 
fosse a mesma rospeitantc aos trabalhos normaes, e não e> 
íradrdinanos, da leg is latura. Ora, em sessão ordinár ia n 

13 de fevere i ro deste armo, 0 Congresso paranaense, por .?c 
votos contra clous, em pr imeira discussão, approvou o» r e -
cordo; em 14 de fevereiro, em segunda discussão, e e m l(i do 
mesmo mez, em terce i ra . Logo , fora referendado) o procedi-
mento cio Pres idente Af fonso de Cama igo ; logo, fora appro-
vodo, raüi icadü, por poder competente , o aceórd 0 c e l e -
brado por esse honrado brasi le i ro e patr iota. (Apuados, i 

iVâo ha mais nuJüdacle, si »'• que nullidarie existia na 
pi'antasia íormal ist ica dos a d v e r s a r i a do accôrdo. 

Agora, compete ao Senado, ttão nos termos do art . ãJ, 
mas em obediência aos ar ts , BI, n. 1. 48, T I . 16. o 34, n . 10, 
da Const i tuiç lo, del iberar sobre es l imites precisos e ajus-
tados, convencionados, por mutua compensação, entre os B ~ 
tados do Paraná e Santa Catharina, accôrdo que fora cele-
brado entre os interessados com todas as formalidades e ar»--
provado pelas respectivas legislaturas com as leis n . 1.1 íG, 
de G de março* de 1917, e n. 1.653 de 2.3 de f e ve re i ro , ainda 
deste anno. 

Annul lar semelhante «accôrdo» ou «composição», r e j e i -
tando a proposição da Gamara dos Deputados, importar ia em 
attenfar. sem motivo plausivel , contra uma das mais rele-
vantes prercSíratívas dos Estados, qual a de- ce lebrarem con-
vênios, f i rmarem a bôa intel l igencía sobre sua vida econômica 
e administrativa, ferindo de m o r t e a respectiva autonomia. 

A tanto não deve chegar o poder do Congress 0 Nacional., 
A sua acçães, nesse part icular, é meramente f iscal ízadora. L i -
mi ta -se a ver i f i car si no convênio ou _ ajuste, inter-estadual 
existe algum assumpto de caracter polít ico, o que é defeso 
aos Estados, prohibição, pert inente ao regimen federat ivo» 
mie se aeha mais claramente definida no art . I o , secçã 0 10", 
da Constituição Amer.nana e no art . 108 da da Argentina, 
dp 25 de traio de 1860, a examinar, em summa, si os E s -
tados convencionaram sobra matéria da exclusiva alçada ou 
c.mnpetonc'* d * União , 
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Não pôde, pois, o Legis lat ivo Federal impedir os ajustes 
ou accôrcios inter-estacluaes que aos Estados não são ex -
pressamente prohibiclos; e, mui to menos, concluídos, annu ' -
lal-os a pretexto de não tex^em preenchido certas formalidades 
opinat ivas; porque é da essência do regimen ser facultado 
aos membros da F e d c a ç â o todos os actos, contractos e l iber-
dades que. lhes não tenham sido posit ivamente recusados pe la 
Constituição. 

E a negação desse arbítr io ao Congresso Nacional sobe 
de monta, torna-se mais relevante, quando o mesmo se acha de 
Irontando uma lei t«n leis das legislaturas esladuaes, corno 
no caso vertente, em que o aecôrdo em discussão já foi ap-
provado por uma lei da assembléa de Santa Catharína e por 
outra lei do Congresso do Paraná. 

Não nos cabe, constitucionalmente, a faculdade de decre-
tar a nullidade das leis emanantes do poder soberano das l e -
gislaturas estaduaes. 

O aecôrdo, Sr . Presidente, fo\ approvadu por uma l p í do 
C••iií."e-.--o do Paraná; o aecôrdo foi, ainda, approvado por uma 
'oi do Estado de Santa Cathnrina. Está, por conseqüência, o 
Congresso Nacional em face de duas leis estaduaes. Admi t -
íamos que estas leis tivessem sido votadas, tivessem pas-
sado, como se diz em l inguagem parlamentar, sem o preen-
chimento das formalidades essencia is ; admit íamos isso. Per-
gunto eu : tem o Senado, o Congresso-Nacional, competência 
para annullal-as ? 

Nego ! Porque o poder que tem competência, entre nós, 
para annullar os actos inconstitucíonae.s, é o Poder Jud ic iár io . 
Emquanto, pois, não forem annulladas pelo poder compe-
tente, essas leis teern e terão força obrigatória ou força im-
perativa, e o Congresso Nacional é obrigado a respeital-as e 
íazel-a? cumpr i r com sua autor idade. 

E uni aecôrdo a respeito de l imites será acto pol í t ico ? 
Não. E como possa haver duvidas, talvez, no espir i to do 
nobre prolator do voto vencido, permit ta-me S. E x . que, a 
respeito do que seja acto pol í t ico dos Estados, eu faça al-
gumas considerações. 

Acto pol í t ico seria, por exemplo, o pacto entre dous ou 
mais Estados para mudança da fôrma de governo ou do re-
Kimen doutro do qual v i v emos . Acto pol í t ico seria, ainda, o 
ajuste dos Estados estabelecendo que os poderes const i tucio-
nais não seriam três, ao contrario do que prece i tua a Cnn-
stituinão Federa l . Acto po l í t i co seria o que altentasse con-
tra a independência, inamovíbi l idade e v i tal ic iedade dos mem-
bros do poder Judic iár io . Acto pol í t ico seria o que atten-
í.assc contra a autonomia dos i ron ic ip ios , a cel lula mater da 
soberania da Nação. Esses, sim, ser iam actos po l i t i c ° s . Mas 
d i r imir questões de l imites por meio de aecôrdo, restabelecer 
a ordem e a tranquill idadc, mesmo com a intervenção bené-
fica de terceira pessoa _ desculpe-me o nobre Senador pe l o 
Paraná — não é prat icar acto pol í t ico e, muito menos, exer-
cer urna fuuccão part idár ia. 
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13' meu dever defender os princípios consütucionaes e 
defender o dire i to de qualquer membro da Federação, onde 
quer que seja ferido, onde quer que seja desrespeitado, sem 
possuir, aliás, sou o pr imeiro a reconhecer, a competência 
dos grandes vultos, como o Sr . conseheiro Ruy Barbosa, que 
é o mestre dos mestres, não ha duvida, mas cuja palavra não 
pude absolutamente offuscar os textos posit ivos da nossa 
Constituição. Nao estou persuadido 'nem convencido que o 
accôrdo env questão se enquadre nas disposições do art . 4" 
da Constituje5o, e não o estou, porque ainda não compre -
hendi e ninguém me demonstrou que o Estado do Paraná, o 
que se diz v ict ima, se desmembrasse de qualquer extensão 
terr i tor ia l , tivesse perdido a mais insignificante parceDa da 
sua super f í c i e . Absolutamente isto não se deu. 

O accôrdo versou sobre um terr i tór io que era contestado 
e se tornou l it igioso, e sobre 0 qual — diga-se e verdade, 
conscienciosamente — os títulos mais -positivos, mais i r re f ra-
gaveís estavam c estão ao lado de Santa Catharna. 

Pois bem, Sr. Presidente, si, este accôrdo não é um ac-
côrdo pol ít ico, si é um accôrdo de ordem administrativa, si 
teve por f im pacif icar os dous Estados confinanfes, o Senado 
raada mais tem a fazer sioão approval-o, porque elle consulta 
os interesses desses Estados, consulta og interesses nac io-
naes, não affecta a estruclura do reg imen federat ivo . Não 
expressa um a d o polít ico, mas representa um acto simples, 
da categoria dos previstos c laramente nas palavras precisas 
o na general idade do art . 65 numero i da Constituição e 
para o qual o Congresso Nacional tem intervenção approba-
tíva ou recusaiiva, não deferida aos Congressos estaduaes. 

Nestas condições, o accôrdo bem merece a approvacio- do 
Congresso Nacional, tanto mais quanto elle já se acha, por 
suoerfectação, approvado por duas teis dos Estados interes-
sados . 

Eu poderia, Sr . Presidente, e. para isso, confesso, me 
.não falta alguma leitura, eu poderia demonstrar, á saciedade, 
que esse terr i tór io , que se denominou Contestado, era um 
terr i tór io vinculado coloriialmente, tradicionalmente ao Es-
tado de Santa Catharina. 

Eu poderia- além de outros, re fer i r -me ao trabalho 
exhaustivo do pranteado Senador do Impér io Condido Mendes 
de A lme ida em sou «At las » sobre o Brasil, comoulsar o sys-
tema eartographicn desde os tempos coloniaes, sobre o ter -
r i tór io das Missões, e provar exuberantemente. *em receio de 
contestação, que o terr i tór io contestaüo foi sempre. innega-
ve lmente , pertencente a Santa Catharina, isto é, um terr i tór io 
que não podia ser disputado pelo Paraná. 

Aguardo-me, enlretanto, Sr . Presidente, para ainda tra-
tar do assumpto . m 3' discussão, si ju lgar conveniente . 
(Jfuito bem; nniiio bem. O orador é cumpri?n,entado por 
muitos Srs. Semdore».)} , • 
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O Sr. Alencar Guimarães — Sr . Presidente, a hora da 
sessão vae adeantada. Tenho talvez 40 ou 50 minutos para 
fazei" a exposição do? motivos que me levaram a discordar 
da maioria da Commissão de Constituição e Diplomacia no 
estudo feito em relação ao aecôrdo que se debate. 

O Senado está quasi que vasio, denunciando o cansaço 
que domina o espirito dos Srs . Senadores em sessão tão t ra-
balhosa quanto essa. N ã n desejaria fatignr a attenção do Se-
nado em duas sessões sueeessivas e assim, si os precedentes 
permí l t i r em que V . E v . nãn v io le a disposição regimental , 
peço que seja adiada a discussão, reservando-me a palavra 
para a sessão seguinte. 

0 Sr. Presidente — Attendendo ao pedido do honrado S e -
nador pelo Estado do Paraná, vou levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

2J discussão da. proposição da Gamara dos Deputado? 
n. ?',, de 1017, que approva o aecôrdo celebrado entre os E s -
tado.* do Paraná e Santa Catharina, modincando-lhes os 
l imites (COJÍÍ parecer favorável da Commissão de Constituição 
c Ijiplomacia e voto em separado do Sr. Alencar Guimarães 
contrario á proposição); 

2" discussão da proposição cia Câmara dos Deputados 
n. 33, de 1017, que autoriza o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministério da Viaçao e Obras Publicas, o credito de 
1 1 0 : 0 0 0 ? , especial, para pagamento de despezas com a E s -
trada de Fe r ro I tapura-Corumbá no exercclo de 1916 
(eom parecer favorável da Commissão de. Finanças); 

2 a discussão da proposição da Câmara dos Deputadas 
n. 40, de 1017, mandando elevar, na verba 2* do orçamento 
ila Viaçao para 0 exercício corrente, consignação «Venc imen-
tos e gral iüeações diversas», as sub-consiguações «Agentes, 
ajudantes e thesoureiroj. e «Conducçã 0 de malas», a p r i -
mei! n de 250:0008 'e a segunda de 200:0005000 [com parecer 
favorável da Commissão de Finanças); 

Continuação ria 3 a discussão da proposição da Câmara 
do?. Deputados n. 125, de 1910, que confere a dotação de 
200:000,?, corno reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados com vantagem para n Brasil , ao Dr . Oswaldo Cruz 
e autoriza o Governo a fazer as necessárias operações de 
credito {com parecer favorável da Commissão de Finanças 
e emenda do Sr. Alfredo Ellis); 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 03, de 1915. que manda applicar, nos delictos mil i tares, 
aos oííiciaes o praças das policias mil i tar izadas da União 
e dos Estados, as penas estabelecidas no Código Penal da 
Armada e determina que tenham foro especial (com emen-
das dn Ponnuissão âc Justiça e Lerjfslação, já approvadass; 
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3" discussão da proposição daCama,ra dos Deputado3 
Il. 128, de 1916, que estabelece multas de 500$ a 1 :000$ sobre 
r:ada locomotiva que- trafegar sem. os appareIIlOs preventivos 
contra a propagação de incendios (com emendas da Commis
stw de Justiça e Legislação, já approvadas). 

Lev~nta-se a sessão ás <1 horas e 15 minutos, 

Publicação feita por ordem da Mesa, em virtude de de
liberação do Senado: 

Observações sobre as leis eleitoraes ns. 3.139 e 3.208, de 2 da 
agosto e 27 de dezembro de :1.916 

AFlRESENTADAS Á DOUTA coMMISSÃO DE LRGTSL.~ÇÃO DO SENADO 
iPELO JUIZ FEDERAL DA SECÇÃO Do ESPIRITO SANrro - JULHO 

DE 1917. 

Egregios ,')re;. SenadorBS da CommÍssáo de Legislação -
Com a prOfunda erudição e grande pratica em aS3umptos 
políticos, VV. EEx. dirão si yr,erece a a ttenr:ão o que passo 
<1 e'ipõr: 

LEI N. 3.139, DE 2 DE AGOSTO DE 1916 

Presidente da cc Junta de Recursos Eleitoraes ", C'Jja in· 
vestidura deyo ao art. 11 da lei n. 3.139, de 2 de agosto de 
1916, Dão posso, na qualidade de magistrado federal, perma
necer indiffrrente ante as lacunas da lei _ eleitoral em pleno 
vlgor que prrscrpve o modo por qlje deve ser feito o a1ista
mento na União. 

Iniciarei minhas observações pelo silencio da lei n. 3.1. 0') 
em não farllltal' a qllalquer rH~mbro da j'Jnta recorrer, "ex
offirio» e Yoll'ntariflmente, para o Supremo Tribunfll 'Fe
deral das suas deci~õ'es, quando evidentemente proferidas 
(onira as leis expressas. 

l\hl ito tem sido elogiada a menc ionada lei. 
Afigura·se-me s~r procedente e 'bastante o J11'3lhol'amen.to 

introduzido 110 mecanismo eleitoral fazendo presidir as elrj-
çóes pelos magistrados. ' 

Assis[j «de viSll" as eleições recentes no Districtn Fe
,dernl, e org-Jlho-me Pn1 affirmar - jámais yi tanta ordem e 
!/Je[ hodo adoptado pelo<; presidentes. 

l\'"otava-:;;ê mrsmo, não só no recinto todo o respeito, como 
n! ~ no exterior das seccões. 

<j " 



Reinava a confianç.a dos eleitores em ser apurado seu 
voto. 

Chegl1ei a dec.1arar a mais de um cOllega, magistrados, 
que - peln primeIra vez - realizava-se uma eleição em gup 
o oC'sisientc não nutria o menor receio de ver invadido o 
recinto eleitoral por pE',30al flesabusado e turbulento. 

Foi, sem duvida, uma excellente innovar:110 a que a lei 
cre0l\, cando a pre~:dencia dos lr.Rbalhos eleiloraes aos ma
gistrados, 

Mpl'pce apt>laus()ls o legislador 'de 1916, neste ponto, 
ACl'I'dito que um ou outro senãinl com o corrt3r·do tempo. 

e ir,dieac1o pela f1xprriencia, sprá sanad'0 .. 
Não po~so calar a vantagem da nova lei (3.139) sobre 

o i111,"'~mento ele;toral, quando eliminou os chamados -
<~plw~phüros» , 

Cr l':1l1do uma sé de dp difficuldades fez, é certo, desa.ppa-
l'ecel' (·'~es intrusos politicos. . 

Cumpre, fmtrewnto, accrescentar alguns dispositivos e 
rlde'Nlr civersCls artigos, para melhorar o CJue existe referente 
a eleições. 

.TUNTe\ DE REGUltSOS 

'Antes de a ~l1alqll€r outI'o ponto referir-me, reputo de ma
::mil imrortancla indicar a lacuna que SP, depara no - «Tr<i
hl.'r.al ll eleitoral seróonai, nas capitaes dos Estados. 

Pré~creve 'o arl. 11 ôa lei n, .1.139: . 
dJ[I\'eI'A n:J~ ea~)itaes dos Estndos. no Djstriclo FI'Jel';') 

fl na ;,pde do Juizo Tll'clpl'a\ do Tefr itor ia do Acre urna .Tunt<l 
d,' j'f'i?Ul'.OOS, c))Jllno:;~" do JUÍz federtll da secção, como l1l'esi
dente. do seu .~uhstituto ('; do procuradrw (lo Estado, Distri
rto ou TerritorÍo;). 

Nflrb inn'ovou tal artigo ao que já exifllia, quanto fi eon
sl 'fuicão da junta ele recursos, a qual chamo - «Tribunal 
eJeitnr~1 sf'ceional". 

'I'rilnmnl. Gl}cr'e~ccnto, «suí generisll SCITt' recurso algum 
dr\~ ~llflS derisõps. ' 

F' ,'He a ultima T"alavra em rnateria eleitnTal. 
E é contr;] reSa falta de rpcursf'l que me insurjo, pedindo 

aos F~l',·Ç!ios 1(l,!2"i~ladl)rl(1~ um conectivo. 
J\ão hn mnis rerursos g'Araps para a Juntn 011 Supremo 

Tribl'na1 l.<'edpT'a], (;ümo "pre~cr\"via a lei anterior. 
l\o domini0 da lr;i actual sómenle ha I) recurso iI~divi'

dual. ~em alg-um outro da decisfi'o do Tribunal eleitoral 
secciOll<ll. " 

y,SSi' tribunal nimÜlDwnte politico ou manda incluir' o 
eleitor recorrenlf', ou exc\nil-o - sem appellação ou recurso 
algl'nJ . 

Enf('ixf1m "rue; tres membros um nOder· discrie,ionariO, 
ni'í,~ rr-rmittinno f/U..; o recorrente interponha recurso algum 
par,'l olllrCl tribunal. 
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P~ll'a melhor evidenciar o que reclamo, é conveniente ler 
o art. 14 da lei n, ;~, 139, de lD16, que prescreve: 

(,Re"t'bendo oS :lutos, Q presidentc da junta, na primeira 
sessão. cs relatará oralmente e, si os outrll)" juizes estiverem 
ha,1))ílitados a julg'ar (~bro um parenthese - devia dizer -
«outros membros», porque o procurador geri31 do Estado não 
é jUi2) pstivpreJl1 habilitados a julgar será logo o recurso de
cidido, salvo a preliminar cte qualquer diligencia jnlgada ne
ce;:;saria" . 

O artigo i rrl1wed;a to estatue: «Lançada a decisão. que será 
acsiígnara p<ll' todos os juizes, mandará o pl'csidcntc que os 
m'to, ~ej am devolvidos ao escrivão do juizo «a quo», pell) 
,Oul',reio, sob registrJ ll , "send() essa devolução feita pelo Cor
reio no prazo de tres dIas» - accrescenta o seu paragrapho 
unico" 

Nada mais diz quanto ao recurSOI que cahe ao excluído ou 
influido indevidamente. 

f'oberano nas SU8S rleeisões, não per.nitte o tribunal elei
tora! secci'rnal que se aggruvc de Si'lIS julgados: - é a lei 
Ilue (l i'epula infalli"pl nos seus accórd5~. 

E tndo seria muito bom, pl>"lUpo.ndo-se trabalho ao Su
premc' Tribunal. em cielle afastal~ as questões eleitoraes. 
Qt:'sndo batessem á porta do templo, onde deCIdem seus egre
gios juizf'so 1.":5 lesad,1s pOr julgamentos illegaes ou POlitiC05 
do <<TI'itJllnal eleitoral seccion~ll». 

MilhéTes desses ,l'eeUl'i30S não subiriam ao mais elevado 
tribunal j udiciario, rouhando n precioso tempo de seus dou
tos ml'Jl1bros, semprc assoberbados com os <thabeas-cOFpuS» 
ploliti0[!~', que tanto absOrvem o estudo e decisões de ques
tõe" eO!lst itucionaes c de magoa interesse o para aquelles q~ 
litigam e para. a propria Fazenda Nacional. 

Quizo por' cf'rt.o, a nova lei eh;itoral evitar que fossem 
parar IJ," Supremo taes recursos méramente políticos. 

Enfl'E't.anto, fi pensou o lcgisladr,r de t916 pIlestar rele
vallte scrvir,o ao Eg'!'cgio Tribunal, reduzindo um pouco o nu
merO ;sempre tre~l'cntc de C3us;ts í1\Je lá chegam plOII' vi:t 
de recursos não se lembrou do modo por que é constituirl8. 
n (( .Junta d/, Recurs0s Ele itoraes \I nas secções. 

Excepiuo a "Junta» do DislricLo FedeI'al, para encarar 
tão súmeole 3<; rias demais sec<;ões judi(',iarias, 

Tenho a pratica sõmente das se'ções. 
O reparo qUf' faco é apenas na confecção dos componen· 

tes desta "Junta". porqlle SOl! um d(' seus membros e, lir,~ 
perto. vejo como póde ella dpcirlir apnixonarhmente ou não. 

Só aquelle que participa de seus trabalhos póde ,ir 
rlizer' COlr,o são e1Jes feilos. e si reina a imparcialidade pri>:
cisa de jlJi:ws de um trihunal nimiamente politico. 

P~esidente dessa junta, vitalicio no cargo, po~;o bem 
t:omprelléndel' o o",ovel das declsões dos demais de seus 
membros. 

Niío vae, na aprnciação Que irei fazer. a menor oftensa,. 
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Tudo será mr.ro argumento. Para longe a supposicão em me
!indrar a quem quer que seJa •. 

Passo, pois, a descrever os membros do « Tribunal Elol-
toral - politico. Be(;cionnl", em po.ucas palavras. 

O presIdente - é o unico vitalicÍo.. 
Não. devende do goycrno estadual. 
Age cO.\)) independencia e co.m rectidão.. si J<lão fôr poll-

rico.. . 
E' o uniro membro qlle assim reputo, procedendo com seu 

livre arbilrio, sem prp(ender menoscabar o.S dous outros. 
Seja dito, rara conoolo dos dem8is membros: raro e bem 

li o presidente que não ahraça 11m credo politico. 
Si não fôr o.ppo.sieio.nista na sua secção. - ê governista: 

não. 1m eXeepÇ3.o. 
A lei o. ljuel' como politico. 
Decide a~ l1up;;tões mais importantes, e constantementt', 

eontra (l Ep,tado. Prefeitura e Bbpado. _ trindade pode
rosa. 

Contraria-os :) carla mo.mento, quando os fracos, perse
guidos, pedem-lhe a rrparaçãn da Justiça. 

Si df:cido Ir,ais de unja wz em pi'ól dessa trindade - \~ 
h'on:rnht:t; llO caso contrlll'!" P - opposicionist a. 

E est<l (I a real idade. 
/\.ffirmú - isto. Q113nto ao eivel. 
Basta co.l1Cedül' ou IlRgar « habeas-corpus» nas cI'ises po

lificas por que passa, e sempre, o Estado - j1<1ra,rr defi
nido. 

Tem-se. pois, na sua pessoa um político.: 
E collega dlgUlIl me enntestará. 
A negGção, partida dI) mais honesto e vem·rando juiz de 

~ecc;ão, nfío. sen\ aeee ita como veridica. 
Não acredito, repito, por mais digno Q'Je seja, que algum 

collega não affirme a assercão minha, pOl'quanto dIa se a1.'-
eerça na verd.'lde quotidiana. .~ 

Já 'ha, Dois, dentre os membros do li Tribunal Eleitoral,) 
- um politico. - O s~u presidente, e o unico vitalicio. 

Um o.utro n-·ernbro desse tribunal é político pela origem 
do cargo; rcfiro"mc ao procurador geral do Estndo, OlJttra 
lntidade qllt: só vive do so.pro. e bafejo do presidenlp do ex·e
e'ltivo estadual. 

No lllomento em quP l11e fa](ar a confiança, será afastado 
~iunJmari:llnente do ~al'go. 

vota. e drve a~'3irri proceder, de accôrdo co.m as inslru
cções que recebeu do seu chefR - o PreSIdente dO. Estado. 

E' a ínflneneia directa do. Po.der Exe~utivo estadual no 
"TI'ibunal ell'ifornl seccional". 

Nunca lwoferir,á St'll voto, sem antes o.'wir o rpsidrnte do 
palacio, DesgostaI-o, incidirá em censura e destituição rio 
eal'go, 

POI' m:ti;,: \'/lnerando e erudito que seja o. lítular chefe d" 
MinistC'l"io Puhlico estadual, nessas dreisões que tanto in
tere.~sam :í organizar.iio política d~ sel! Estado, sempre ter<Í~ 
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fl'Jdiencia prévia com o Presidente para sondar a sua von
tade, quando independente dessa cónsulta não aja por agrn
dal-o. 

E' o segundo rrembrr, da Junta de Recursos Eleitoraes ,
entidade politicf\; 8 den'issivel "ucl nutum», e não lem est::l
bilidade: ou 3grada o Chefe do Executivo ou é destituido d;) 
cargo. 

E, melhor agrado não póde demonstrar q~e pugnar pelos 
eleitores da facç1iD governista. 

O seu voto será ,c;empre em pról dos apologistas do Gn·. 
"erno; nunca a favDr dp algum opposieionista. 

Veja-se o ultimo membro da Junta de Recursos - o juiz 
substituto dD juiz federal. 

Juiz não vilalicio. não rep~tado como magistrado. tendo 
a nomeaçãD apenas por seis annos, n':.lI1'Ca deVI) ser hostil ao 
governo estadual. 

Si nDs primeiros mezes ele sua nomeação é independente. 
fi lheio mesmo á pDlitica, á prDporção que os annos correm, 
vendo chegarem OS' dDus ultimos temendo a sua não recon
dUéQão. approxima-se com ardor' do Governo. . 

Torna-se frequentador assiduo do palacio, commungando 
dA. norma de agir dos governistas: será um membro da Junta 
de ReCursDS identieo ao seu companheiro - o procurador 
gera 1 do Estado. 

Dispos{o. e sempre, está a augmental' o numero de elei
torps gOvernistas. 

Excluir taes eleitOres - é aeto que o afastará do convi
vio governist:1. 

Não pôde contar COm o chefe do Executivo estadual para 
Fua fuI ura o ní:io remota recDnduccão. .. 

E' para sua conveni,encia prlJden te sempre votar d8 
areôrdo cOm o procurador geral. 

E ass,im sempre vDtará... . 
Com· tal proceder não hostilizarn o Goycrno que poderi 

lhe ser muito util na sua almejada renomea~ão; agindo do 
modD contrariD, está arriscadissimo a ser dispensado findo (l 

s~'tto anno de seu exercicio. 
E' uma auLoridade. nes,ta jJl1ase. de missão nimiament8 

p"Jitica ... 
NãD afilrmo uma heresia, apenas peço perdão pela fran

qUf'Za em assim me explicar. 
Não df'paro um meio mais brando em descrever o cara

der politico que predomina neste 1] ltimo membro da «Junta 
de Recursos,». á qual melhOr se appUca a denominação «Tri
b1ll1.al eleitoral ,seccional». 

E'este o terceiro elemento componente deSE'e «Tribunal», 
de eujas decisões não l1a recursos de especie alguma. 

Um tribunal francamente rolítico, que sÓ decide QUest5As 
Irritantes, quaes sejam os recursDs eleitoraes. ferindo aS,. 
'':llmpto que a Constituição g'anmte - a liberdade de voto -
enr,erra, em seu recinto. as portas para D opprimido opposi
cionista. 
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Não tolerando a lei eleitoral recurso algum de suas de
cioõE's, nelle finam-se os interpostos dos jUizes estaduaes, na 
I'Ul1 grande maicria polilicos, porque os juizes nas Estados 
~8tão sempre dominados. e mesmo asphyxiados', pelo polvo 
pe2"ajoso da maldita politica - o Poder Executivo estadual 
-- que tudo domina, 

E' este o elemento possante .(' vingador que domina c 
encabresta a magistratura do primp.iro gráo. 

O juiz que desgosta esse poder - cedo seráatrozment'J 
!ie,rsegu ido. 

E quem nos Estados não se sujeita á canga, cabresto e 
no 1'elho do chefe do Execufiyo ? 

Independencia é prenda que foi varrida até mesmo dos 
t'~mplos da Justiça es{adual. na sua grande maioria. 

Nos Estados pequenos em que as luctas politicas se chO
('am fragorosamente e de modo estonteante, a claSse que mais 
,st;Ille ao lado do magisterio é fi da magistratura. 

Dura realidade, mas incapaz de ser cOntestada! 
O nzorrague do Executivo oligarchico cahe de rijo na 

hOmbridade do juiz, vencendo-o; seus parentes serão perse
i!Uldfls, até seus filhos nos colloegios equiparados s50 atroz·· 
mente, vilmente amesquinhados, com gaullio estupido dos 
,!.'ovel'llistas rubros, porque o pessoal docente é subordinado 
dn'eetamente pelo Executivo estadual. 

O flagello é cruel e prolongado! 
A tempestade dú pioneiro palaciano reinará para sempr9 

11a Sua carreira obscura, aind.:l que nobre, e ás vezes ar ,,('r
cildeira herDe. 

E' elJe que encerra o poder que tudo domina. 
Alistar cidadãos da opposj~ão eleitores, ou reduzir ao;; 

g'Q"ernistas essa crualidade - é grande crime: o juiz muito 
c,rda terá a sua expiação - a suppressão da comarca, a re
ntoQrio para outra, ou causa peier - vencimentos relidos po;' 
longos mezes, 

Ta'es são os «premi Os» do Executivo para o juiz que tiver 
u;n proceder digno. 

E quem quer cahfr DO desagrado do satrapa estradual? 
Resultado: grande será, e ~empre, o numero de alistandos 

8'JVernistas; diminutissimo o ele opposicionistas, 
Abro um parenthese. 
Pela actual lei do alistamento, amrmo, somente pOdem 

Spr eleitores. prlo requisito da prova da r,enda, os compa
nheiros dn Governo que, 8ug-ando as tê tas do Thesouro são 
r;~ llnires. - na "ua maioria espnntosa, rlUe podem sRtisfazer o 
reqnisito primordial do art. 5° ~ 2° da lei n. 3,139, de 1916. 
«([I posse de l'enda que assegura a Slla snlbsistp{lcia I). 

Dpfeituosa, e hDstante, é a lei eleitoral ne"tr, ponto ex
tirpando pnra sempre a oflposir,.ão nos Esfados pohres ~ pe
qUP;TlOS. (ruanel!') assim difficulta atrozmente qui' sRjam alis
tndos como eleitores v~rõcs muitas vezes honrados e pobres 
que não gozando das sympathias do governo e,.stadual, VIVem 
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em um latJUtar constante para o sustento seu e dos que lhes 
são carOs. 

E' em verdade mui censuravel a lei na parte referente, 
á ((,Junf.a de Recursos», quando a institue como um tribuna! 
unico, IJal'a o qual rf'corre o exclu1oo, 11ensando encontrar 
amparo. 

E' el1a que favorece a vontade do Executivo Estadual, fa
zenoo vingar o seu odio, com a exclusão imposta ta~bem par 
el1a, pela maioria de SE'US llwmbros, entidades polrtrcas: - o 
procurador geral do Estado ~ o substituto .do jui~ ~ederal. . 

O alistando, da decisão injusta e politlca do JUIZ ~o ~l1s
tamento, recorre ávido, na esperança que lhe será feita JUS
tiça, nara o unico tribunal eleitol'8l e pOlítico da sua secr;ão, 
na crênça de ser o seu reCllrso provido. 

Doeumrnta""lse. 
Interposto o recurso, perde-o, porque, em lagar de ver

dadeil'os juizes, encontra na maioria de seus julgadores. -
pessoas c,orroidas pela ,~educçã() do terrivel polvo-a polltlca. 

E' excluido. 
Não terá ma is recurso para tribunal algum. 
A lai não o pel'mitte. 
Nem mesmo a annu!lação do alistamento geral do muni

cipio, que a lei anteriol' admittia, exisLe mais. 
Terá, pois, assim, eliminado o seu direito ao voto. 
Deixa de gozai' o" direitos da cidadania. 

. E ti um caso isolado n03 Estados ? 
Não. São e!les apontado,'i ás centenas. 
A npposição, pela lej 11, 3.139, de 1916, foi impensada

menLe suffocnda :-Ilunca os eleitorrs opposicionistas poderão 
'com yantagem apresentar dr) juiz do, alistamento a posse da 
r~nda que lhes asse,gure a subsistencia COmo quer o disposi
flvo ]eg:l] . 

.Já tenho ,jito e affirmado --- a ultima lei eleitoral matou 
a opposição nos Estados pobres. 

Não se ignora que a grande onda eleitoral é composta de 
funccional'ios municipaes e est:tduaes. 

Estes cOm facilidade podem apresentar ao juiz a prova 
da posse da renda exigida. 

rios \l1unicipios, o maior contingente é quasi fornecido 
:pelos serventuarios da justiça, dil pOlicia e da Camara. 

ESSa trindade offerere Uillfl grande porcão de eleitores. 
Della desta'ca-se a intendencia, com o seu lusidio e in~ 

terminavp,l j)/'ssoal do corpo fiscal. 
Ainda 1":\:;51 e uma potencia: 'o Estado; este com o seu 

corpo de funccionarios exc'êde as tre,s. 

Ora, IJw.m poucos são aquelles que, nas mUDicipios e dis
trictos, exercPm aI g'uma industria ou profissão. 

Quando são oppo~irionistas, são llersel:!uidos crnelmente 
pelo>; chamados imp(l.~tos municipaes, vendo-se na obrigacã.<) 
de rpdo ilj)anrlollRrrm () Spu meio rle virla. 
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As tabellas desses imposto.s são augmentadas pa,'a os op
posicionistas. 

Si não pagam, OS meiriúhos batem á porta, com o man
dado do executivo estadual. 

Os fiscaes muniripaes são 'cégos para os rebelde" contri
buintes, quando governistas: 'estes estão sempre em grande 
atraso. 

As tarifas para el!es são outras, mais benignas ... 
Contestem-me. 
Não argumento com os Estados ricos, em que é granae a 

riqueza particular, porquant0 bem poucos são os Estados 
dessa categoria. 

Grande é o n~mero dos que se debatem l~a penuria, pelas 
grandes roubalheIras das suas constantes olIgarchías. 

E estas são vorazes ... 
Para estes territorios é que o legislador de.vB attender 

dando aOS cidadãos meios de igualar aos direitos ct'-'s ricos: 
para ,Que possam ir á UI'na e apontar Os varões honrados. 

Dlfficuldades quasi ínsuprrfaveis foram entretanto crra
oas pela lei n'- 3.139, para que o alistando opposicionista 
pOssa ser alistado. 

Uma série de obstaculo deparava "ara colligir os do
cumentos. Collige-os e dirige-se aO seu juiz preparadoe. 

Ri fôr excluido, l'eeOnendo pa,ra o "Tribunal Eleitorab. 
,ê, com gTande magua a desílIusão, que justip não lhe é 
feita. Não PÓdA mais recorrer dessa decisão. 

Não seri eleitor. 
Pa.ra que este· estado de cousas não continue a se repro-

"duzi'r, é que venho reclamar junto aos Egregios Senadores, 
r.loutos memhros da .Commissão de Legislação, na qualidade 
de juiz e presidente da Junta de Recursos EleitorRes na mi
nha secção .iudiriaria, lembrando um alvitre que cert8mC'nte 
muito melhorará a .~ituacão dos excluidos ou dos incluidos 
indevidamente. 

A medida que prOponho não altera a lei eleitoral n3. sua 
esspncia. 

Hem reconheço que a reforma muito melhorou o que exis
tia, restringindo - por hora - os botes da pOlit.ícagem pro
fissional. P0de-sC' rne~mo dizer que ella é boa, ainda que 
torne um tanto moroso o processo do alistamento eleitoral. 

Em compensação, por emquanto, trm cohibido a fraude, 
pondo sl'rins obstaculos aos conhecidos falsificadorc3 dos 
pleitos; me·lllorolJ, e hem, o regimen politico com suas inno
vações. 

Deve-se essa reforma á íTlflllenci~ dispensada pelo actual 
e honrado Presidente da Republica, f) que é dito com sati~-
fação, proclll'andO-3e uma b03 lei eleItoral. . ' 

Pequenos defeitos encontrados serão afastados, SI e':;121-
ritos lucidos e desint.eressados procurarem san:ll-o.~ cOm sa-
bedoria. . 

Imdiquei a lrtcuna primordial e que me obeigoll a appellar 
para a attenção dos ve'Ilerandos Senadores da Republ1c.a. 
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Agora o remedio que aponto, devendo. entretl\nto, ser 
ó>ubstituido por um ou ira mais sabio pelos ,nossos doutos le
gisladores. 

Entendo que deve haver (,recurSo voluntario» interposto 
por qualquer membro da Juntn de Recursos Eleiloraes que 
sr. assignar «vencido», aecresccniando-se no art. 15 da lei 
n, 3.139, de 1916, o seguinte: - «Nã.o havendo unanimi
dade :na deci3ão, o membro vencido poderá recorrer rnra o 
Suptemo Trihunal Federal». 

Creío. pois, o recurso voluntarío para o Supremo, por 
parte de qualquer dos membros da junta. 

Com tal accrescim, dír-se-hia, que se avolumam as de
cisões que terá o Egregio Tribunal a resolver. 

Contra eS8a objecção accrescentarei: - em lei estabele
cer-se-ha a creação de uma commissão constituída por tres 
membros bi-mensalme'l1te, sendo um presidente, no Supremo. 

A' esta commis5ão competirá tomar conhecimento da de
cisão recol'1'ida a8x-officio» por um dos componentes da 
junta, dentro de um certo prazo, devolvendo os autos ao Trí
bunal Eleitoral Seccional para d8r cum primento. Sanar-se
ba, por esta Iórma, a lacuna apontada, 

E não exorbito em facultar sómente ao excluido indevL 
damente pela Junta de Recursos unanime esse direito, 

Em lodos esses recursOs preliminarmElnte será attendida 
a exclu~ão injusta revoltante, 

Peço permissão aos Egregios Senadores. doutos membro" 
da Commissão de Legislação. para confirmar o que se acha 
dito quanto á falta do recurso das decisões da junta cha
mando a attenção para um facto recente que passou na. Junta, 
de Recursos Eleitoraes, em que foi voto vencido o meu, ante 
a injuridicidade da decisão .da maioria do Tribunal Eleitoral. 

Synthetíso o jUlgamento: - Um estrangeiro não dJmi
ciliado no Brasil antes de 15 de novembro de 1889, não ten
do abraçado a grande naturalização, não possuindo bens no 
~.aiz na ÁpOca anterior ao ai istamento em que foi se alistar 
para aqui vindo em 19'07, OU posteriormente, não tendo ti
tulo ele eleitor até 1~'08, pretendeu alistar-se. 

O juiz da Capital recusou-se attendel-o; excluiu-o €i 
'll rocedeu mui j UTidicamente. 

Recorreu o excluido para o Tribunal Eleitoral. sem offe
l'eeer prova alguma que se achava IIlO Brasil a '15 de novem
bro de 1889, e sem ter declarado animo de cO,nservar a na
cionaliclade de origem, 

Foi, 'entretanto. attendido pela maioria da junta -
"0to do substituto e procurador geral. 

Vencido foi o meu voto assignado. . 
A decisão que se segue no fim destas observações vem 

embaraçar a qualificação eleitoral do Estado, porquanto Os 
estrangeiros governistas podem alislar-se ele)tor!:s. contra 
exprtssa disposição da lei eleitQraJ e da propria Consti
tuição. 
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Serão validos seus votos? 
Ainda que no paiz não residam anles dE;' 15 de novembro 

de 1889, e sim posteriormente, sem titulo de eleitor expe
dido até o 'anno de 1908, excluidos pelo juiz de- direito, re
correndo para a .Junla, será dado provimento a seu pedido, 
/;' sf:.l'ão reputados como cluadãos brasileiros, para fins elei
toraes. 

E quantos estrangeiros na li1Ínha secção não irão gosar 
dessa prerogativa, fól'u das leis e da Constituição Federal? 

Innumeros. 
A maioria da Junta de Recursos (o substituto e o pro

enrador geral do Estado) reputa-os com Os caracteristicos 
lIecessarios para serem eleitores. 

E serão. 
Não ha remt'dio na lei para P01' obstaculo a tão magna 

ilIegalidade. 
O meio d lJor inclusão indevida (arL 12, leitra 

li da lei n. inefllcaz: - a Junta Eleitoral. a qual 
dfmomino, s -- "Tribunal eleitoral sl:ccional» -
pela maioria membros - substituto fedETal e pro-
I.'urador geral rá o recurso, admittindo que o es-
trangeiro ,,<ote como cidadão brasileiro naturalizado. 

E, assim se procedondo. não se terá burlado a reforma 
{'leitoral ultima, quanto a prescripç,ão do modo por que deve 
ser feito o alistamento de eleitores na União? 

Pela affirmativa será a resposta; E' isto apenas em um 
llequ8no Estado. 

Poder-se-ha avaliar ° que se não passará em: um Estad>l 
de grande área e importancia quanto a riqueza, si a Junta 
}~leitoral for' governista. 

Esta fayorecerá os filiadOs a tal facç,ão: os estrangeiros, 
sr,m preencher as condições legaes E' constitucionaes, passa
rão a commungar das regalias de cidadania nacional, supe-
1'ando aos brasileiros natos que, na sua grande maioria não 
teem a lsperleza dotada para emprehendimentos, ,oOmo o 
Hstrangeiro que, abandonando sua patria, procura a nossa, 
l,ara enriquecer-se, emmaranhando-se nas lutas politica3, com 
llrejllizo para os nacionaes. 

E assim se frusta flagranteménte o que estatÍle o art 5°, 
lettra cl da lei n. 3.139, dE' 1916. 

Vae-se de encontro a dispositivo constitucional qUe exige 
llrova d" alisf.ando achar-se DO Brasil a 15 de novembro de 
·1889 e que não f8z a declaração a que se refere o n. "" do 
8rt. 69 da Constituiç,ão. 

Igualmente se insUl'ge contra o n. 5 do citado artigo da 
nossa lei primordial ê a exigencia da falta de naturalizaç,ão 
pelos meios legaes. 

Tudo perdurará. porque não ha um corrertivo ,que emende 
esse modo de decidir da maioria dos membT'O" da Junta fie 
iRecursos. 
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Soberanos, julgadofl':; de ullJ tribunal político, nada 11a 
a temer, quando suas decisões forem as mais disputadas. 

l\ão lIa dellas recursos, contra expressa disposição d0 
nosso 11acto fundamental em que ordena que as qUE'3tões 
devem morrer no Supremo, J mais elevado tl'ibunal judi
dal'ío da Nação. 

11 

UM GRANDE DEF'EHO DA LEI N. 3.139, DE lD16 

o defeito maximo da actual lei, que regula o alistamento, 
8 a da falia de e!'!tabilidade da qualidade de eleitor. 

Este, pussuindo o seu titulo, p6de, entret:tnto, perder a 
.:ada momento as prerogatiY3S de eleitor., 

Cassa-se-lhe' este direito, par via de ri' 'so. 
E' sufficitnte para tal fim allegnr-se iz de direito 

da comarca - que o eleitor deixou de poss renda exigi_ 
da pela lei n. 3'. 139. ' , 

Junfa-se para isso a certidão ou jornak fflcial, em que 
:VIer publicada a demissão do cargo qUe exercia o eleitor e, 
com o qual, servira para provar que tinha a «posse da 
renda). 

Veja-s0 si é verdadeira e5sa asserção - «a falta de es~ 
tah;licaoe da qualidade de eleitor». Ha o recurso ;nterposto 
por terceiro ao juiz. 

Si o elnilor for governista, o juiz, que sempre o é, peza
me dizer, 110;; pequenos E;J(ados, julga o recurso; continúa 
n ~el' eleitor o fIue perdeu o cargo do qual déra a posse de 
sua rrnda. 

E' cousa rara, (> hem difficil, de se dar. 
. Si for o eleitor· demittido. é porque se tornou opposi

clOuista, ou 'clr.sgost.Oll ao chefe do executivo ou a seus aS
ser,)as, intrigantes qne pull ulam, como cogumellos nos cafés, 
bot,f"ouin., e p,squinas, verdadeiros espiões ,daquelle que se 
assl'ntou na curul presidencial. 

O juiZ Sr>mprp humilde aos ,caprichos politicos, tendo 
semprE' rnrentes, filhos ou filhas como professores estaduaes, 
excluc o então de~afferlo do governador. 

RGcorreo infeliz, já sem o emprego e sem o titulo de 
eleitor, para o «Tribunal Eleitoral». 

Ef.te. pela maioria de votos. cOIrfirma a decisão do JUIZ: 
-- rE'('onhece fInE' o eleitor de hontem não possue renda, por
que: foi destituido do cargo; - proclama a sua exclusão do 
quadl'(I dO,~ aiistado,s. ' 

1.: não ha recurso desta decisão ... Resultado: o eleito!' 
perde essa qUalidade: não n6de ir ás urnas. 

Tiraram-l!1f\ inesperada e impirdosamente o titulo; jul
gar am-n'() ineapaz de exercer esse direito, porque não UOSSue 
renda que lhe era, até então. dada pelo emprego estadual. 
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E, em seguida, vae o seu nome para o «livro llegro~ dos des
affeclos da oligarchia: está alijado do numero dOiS que su
!:,:31lJ ~~ migall1as do Thesouro Estadual. 

Não podendo exercer o direito do voto, não tem direito 
a dc!\ orar os sobej os dos or<;amentos estaduaes, .. 

<)Ex abrupto» foi-lhe> tirada eSsa prerogativa. 
I; tudo isso, porque não ha estabilidade na investidura de 

eleito!', para aquelle que: Se alistar de accõrdo com a lei que 
prescreveu como deve ser feito o alisLamento eleitoral. 

E.<8a é lima vr:rdade que não soffre contestação. 
'fodos isso sentem e apontam essa lacuna maxima da lei 

n. 3.130 de 1916. 
Esta' instabilidade da posse da qualidade de eleitor não 

é apTJlicada áquelles que são vitalícios em seus cargos; mas, 
cumprü lembrHr-se que a grande massa do eleitorado no in
terior não é composta de funccionarios vitalicios, esses são, 
bem reduzidos. 

A:; Prefeituras, as Camaras l\1unicipaes são que ofifere
cenl a grande legião eleitoral: seus empregados não são OVÍ-
talidos. . 

O;; propl'ios empregos esLaduaes, igualmente não teem 
esSa qualidade de vitaliciedade; desagradando ao chefe do 
execlltivo é o funccionario despedido e com essa pena, tam
beu, lhe 8 infligída outra - a retirada 'de seu titulo eleitoral. 

Permittam-me, Egregios Senadores, que assim interrogue 
.---, pOl' que tanIa sf::vcridade na lei para a prova da posse da 
rend<l que só acarreta onus para a opprimida opposição? 

,Si e!la fi tão severa neste dispositivo os governos esta
duae;: a rrausl.ram flagrantemente, porque '0 podem fazer: são 
sen!JMCS do Thesouro. 

Conseguem augmentar o numero de seus adeptos poli
fiGo.~, dando baixa nas proximidades de uma eleição a 20. 30, 
50 ou 100 soldados ou mais, da sua milicia, empregaJ?do-os 
em mistpres inventados e fantasticos muitos delles, com or
denado::; im~gjnarios, como sejam: guardas das maltas, das 
ag\Jas, da luz, da caca, das bananas, da marudioca, da pro
pag::md:l elo capim cl!eiro~o, das madeiras dos cemiterios, etc, 

Ao lado dessa enorme legião vem 'a dos fornecedores, 
Que runca existiram, dos batalhões' policiaes e das repartições 
publ~cas: um<l p~la'vra - até fiscaes empregados na ardua 
mIssa o de. <lpanhar cães nas ruas das cidades, acompanhados 
d:\ rr~pectlV[\ carrocinha. 

Eó neste mister são occupados cinco ou mais funcciona
ric:~, todos ~endo renda... para ser eleitores: os dous que 
pUXDDJ a éf:\ Jnl~. os clous quE' ost entam o Jaço de arame e 
outros varlOS auxiliares dessa if.1grata missão. 

A época da eleir;ão é o tempo de apanha cães ... 
Ji', tudo }JI'ogride no Estado ;t<udo precisa ser fiscali

zado. 
s. - VoJ. lU 23 
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o fiseo estadual choca-se a cada passo, com o muni
eipal. 

O ccrnilel'Ío, si não fornece os mortos como eleItores, dá, 
entretanto, não /le'-IlH'no IIumero de eucül'l'egados mun icipaes: 
desde () adminíslradol', CU,Il o seu corll'jo de eDllpregudos, até 
os co\eil'os e jr:rdinl'1I'o:3: tudo vala. 

HUI'I~~-se, pO!' e8ta fÓl'ma, com frollJa, a lei ultima; tyran
niza-se ape1l8S a fraca opposição. 

OUlllprinclo-sc ;1S rigorosas exigencias da lei li. 3.139 -
]Jade-se nffirmar: os verdadelros eleitores, os independentes 
segundn o rigor da palavra - são sómenle os da opposição; 
estes nltcla recebem dos cofres estaduaes. 

São. certamente, clles, os eleitores unicos, il.'dependentes 
da cangi' governamental e seu j)artidO: vivem de suas posses. 

Kão elevem selO olvidadas as palavra~ de LAVELEYE: 
ePlus les institutions fl'UIl pays sont démocratilJues. rplus il 
faut crésr les borL'es aux abus du pouvoir de la majorité et 
des gar,mties aux droits {ie la minol'Ílé)). 

Foram e!las que me impellil'arn a ,-,pontar a lei n. 3.139, 
de 1 P 16. eOmo extel'minadora do direito do voto dos opposi
cionistas. 

O direito do terço, garantido outr'ora, desappareceu 
.Já não existe mais nas oligarchias, Clue tudo açambar

cam. Agor~ é a propria lei do alistamevto .'1ue o exclue, e 
para sempre: nunca a opposição poderá ter elementos capa
zes de cOllquisttlt' nem o terco eleitoral. 

Ell! que Eslado [Jequcno, arruinado em suas finanças. 
pódc á opposíção codar com elementos que possuam renda 
suffwiente. exclUlda dos emp! egos publicas estaduaes? 

i\enhum, ser:, a resposta. 
Sunca ,) direito ao torço existirá naquelles terrltorios em 

que dominal'em oligarchias nefastas e rapaces. 

nr 
A LEI N. 3.139, DE 1916. E o SEU ART. 14 

I\ lei n. 3.139, de J916, neces.sita de uma outra modifi
cação no art. 14. 

Relembl'o n l.'ecessidade em Ser accresoido o que Ja 
cxis tia an tel'iormente (dom i nio da lei n. 1.269, de 15 de 
novemlJro de -j 901, art. 3/1, § i'). 

O accl'escimo é este: «A materia de cada um dos recursos 
será eXl'osl Cl pelo presidente, Ou pelo membro d8 junta que 
elle designaI', na primeira sessão, logo que fopem retebidos os 
autos, (~ rstó', Jlor- m:liorin ele -\,otos e sem adiàmecto por mais 
de :!!! horas. pl'ofr:-ril'á sua decisão que será sempre fundamen
tada e escripta peJu rclator dp-signado~. 

Em seguida supprImam-se os ~§ 1° e 2' do citado ar
tigo. 
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}, I'lCdU(;",ilO dJda afigUlou-se-me muito maIS precisa. 
PrescJllue de explanação t'SSa substituição .que proponho. 
Cclmo c:t,j dá lu.';"r a '_'Llvitl,lci; não é clara. 
i\ào se ,;ab~ si 1,:1 ,'el"tol' do accórdão, ou si o presidente 

da jUlllJ. l' ,j UL j('(l 'jue só o pôde elaborar. 
Dissipa-se ;\SSli1l qualquer incerteza ou interpretação mc-

no,., jurídica. 
Deve ser mais claro o § 4" do citado art. 14. 

ElllewJu C)llt' deYc seI' alterado paI' esta ,fórma: 

«A junta t''''LlIlll'-sl~-ha no primeiro dia util de 8ada mez 
e t'ur:cciunará paI' oito dias, excelptuados os domingos e fe
riados. Qualldo o accumulo de recursos exigir sessões' extra-
orJm,u'ias, estas serão cOll'1;ocadas pelo presidente.)) -

A má I'edacção do § 1.° já deu Jogar a que fJZesse uma con
sulta ao Sr. :llinistro da Justh;a, nao a tendo respondidu iLI
felIzmente com a clareza desejada, permanecendo-se na mesma 
incel't~za, ha\'er'du algum domingo ou feriado do dia 3 a S de 
cada lilez_ 

IV 

A PR.OVA DA POSSE DE RENDA QUE EXIGE A LEI N. 3,'139 

Merece Ser criticaJo o dIspositivo da lei, quanto ao re
quisito) da pl'ovada posse de renda qUe assegure a subslS
tencia do alistando (art, 5°, § 2°, lettra b). 

Si alguns o reputam bom, <luLrOs ,enLendem que elle 
;:estringe a capacidade eleitoral. 

Dim inulos são nos pequeno:s Estados os alistandos ljue 
fJodem offer(:cel-a cabalmente. Sou deste pensar. 

E' amplo e liberal o textJ constitucional - art. 70 e 
S 1.' 

;-;ão podem alistar-Se eleitores para as eleições federaes 
Ou pal'a os Estados, diz a ConstituiçãO apenas: - os men· 
digo~, os analp'habetoB, as praoas de pret, exceptuados 08 
,liumnos das escolas militares de tllsino superior e os reli
giosos de ordens monasticas, companhias, congregaCõe>" JU 
cammunidades de qualCjuer denominação, sujeítas a voto de 
obed:mcia, regra "u estatuto, q1.1e importe a renuncia da 
liberdade individual -- t nada mais. 

Não p:xige a Constituição a posse de renda Que assegure 
a subsistencia, com,} quer a lei n. 3.139. 

Não impecle o nosso pacto fundamental que varões pJ
bres, humildes lavradores. OU que exerçam outra prOfissão 
l'bscl\\'::I, possam o:er eleit0rt,~. 

Ella não quer é que mendigos sejam chamados a votar. 
Apenas prohibe que exerça o direito de voto, além dJS 

llnalphabetos, praças ele pret' e religiosos - o que vive de 
c·~molas, pedindJ-as de porta em porta ou pelas ruas: _. é o 
que prohibe o textó constitucional. 
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A lei n.3 .139, acredito, ne de eneémtl'O á Constituição, 
l:CI11 bta eXlgencla que ~6 acal'l'eta a OPpl'essão dos oppo
~lcionlstJS, difficul(.alldo .) alistamento, paI' sua quasi im~ 
possibilidade em obter o requisito da - posse de renda. 

Os doutos legislauures flcYCnJ modifIcar lal dispositiYi. 
-- art. 5", § :'", leUra ~. 

Aquelle que conl1ecer, 1301' exemplo, o minusculo E3tado 
do Espirito Santo poderá, enÜ'etanto, bt:>111 avaliar a distancia 
que j erá a percorrer o alistando, na incerteza ele ser ou não 
incluido, COllJu eleitor, na sédc ua comarca. 

Passo a dm', C,ll11 appro:úmação mais ou menos exaeta, 
:lS distancias de certos mUlllciplOS, não termos judiciarios. 
d:i, séde, Joca I ond" irá o lavrador, operario ou abastado, so
licitar Il seu ahsLamento. 

Pelo percurso que terá a fazer, poder-so-lIa avaliar a 
oifficuldade creada pela lei n. 3.139, de 1916. 

Pp3Sllas bem JriE·nladas. élo .lerritorio espi~to.santense 
me nffirmRl'am que: -- NOva Almeida, Riacho e Santa Cruz 
distam da .,éde da comarCa Santa Julia, dous dias ele viagem 
R canllo; Linhares e Barra do Rio Doce distam H leguas 
da séde - Collatína, Conceição da Barra_ de S. Matheus distam 
ei'rca di' H leguils; !\Tüniz FrEirp 13 Jeguas de Cachoeira de 
Itapemll'im; BOa Familia, Santa J oanna distam 1 ~ leguas de 
Affonso CIQudio; Araguay 10 leguas de Benevente, etc., etc. 
- todos os termos e distrielos mui distantes da séde das 
cOmarcas. 

Cumpre pondcT'ar ,q'ue taes afastamentJs são vencidos 
um um Estado de pequena área_ 

A série de difficuldades a ser superada desanima J alis
j ilmlo tl procurar a séd€ da comarca, ainda na duvida de ser 
alistado eleitor ou não. 

Dahi explicar-se o diminutissimo numerJ de eleitores 
nos Estados. 

E não ,~ sómfonte nestes qUe se aponta o retrahimento 
havido. 

Na pl'opria Capi!Z11 da União, com uma pJpulação de 
950.000 nlmas, diminuto foi o numero de eleitores na uI· 
tima fó\eiç.ão realizada (maio de 1917). 

ApenaR 1'2.000 cidadãos exerCE'ram seu direito de voto. 
Es~a resprva, procura a imprensa explicar, deve-se ao 

facto da decepção que sempre tew, o cidadão no exercicio do 
dirr··ito do VJto, com 03 resultados ~pmpre irnrnoraes e im
rrevislos pela imprestabilidade das leis E'leitoraes até enfão 
{'m: vig-or, ainda que apparentemente moralizadoras e effi
cazes, porém, sempre frustradas pelos politiqueiros profis· 
sionae~. . 

IntE'l'1'ogo - I' C/lIa I a dis'!Z1ncia quI' separa os dísfrirtos 
afastados de lUlInicil'iOs l1ue. por sua vez são remotíssimos d,>, 
8pd" da ('om~rca em Estados com as grandes áreas> de· l\Iinas, 
I\lIlaZOllaS. Bahia e oUtl'üS? 

Qll~ntDs dias de viagem o alistando não emprehenderá, 
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.. üI'ave7, longinquos e inviavei" se,rtões, 'cuja 'vida é arrisca
Olssima nessas viagens pelos riscas que corre, sem tel' a cer
teza de s'er ou não alistada? 

E', :l meu ver, uma das explicações desse retrahimento 
espantoso do actual eleitorado. 

No Estado em que exerço a minha judicatura tinh'a, pelo 
alis-tamellto anterior, 22.000 eleitores, segundo dados seguros 
offerecidos pela estatistica levantada por miI1ha ordem; (' 
:Igora, qual o seu actuol numero? 

Não chega em todo o terr'itorio a ser de :~, 500 elei-
tc'res ! 

E por que isto? 
Atnrmo, p('lo que expuz. 
Na propl'ia capital - Vicioria, o eleitorado era cprea 

de .'l.500 a ,í, 000 pplo alistamento anterior. 
ActlIalmente não passa de 400! i'iumel'o diminutíssimo 

para Ull1Cl eap'ital. dir·-se-ha. 
Presóndo de tranSCl'('vel' o qUi' ensina Benjamin Conf'tant 

no seu «Cours de Poli tique». 
Não posso, pOl'ém, olvidar elo que no seu livro aprendi: 

«La líberté est le pl'emiel' hesoin des sociétés modernes, de, 
gf'llS, .. » 

Não s'e p·erca de memoria a sua <iffirmativa: «Le peti:' 
nombl'ü des électeul's exerce aussi sur la n<itul'e des choix 
1:;ne influence fachpuse; les assemblées chargés d'élire la re
llrésentution nationale doivent être en aussi grand nombrp 
(jlH~ cela est eompatible avec le bün ordl'f'.» -

O reduzidíssimo numero de alistados. de\'e-se, e~.tou cer
L(I, não só á dit11eu!dade creada pela lei n. 3.139, cOmo prin
CIpalmente á descOnfianca da effiraeia da nn\'a lei Rleitoral, 
ante os desmandos havidos atr~ então. 

Não acredito o povo que haja verdadeiro eleitor e fiue n 
s'eu desejo tenha a expressão real no direito do voto. 

O que dl'smoralisa esse direito, não cessa de ser dito. são 
os ronluios clandestino?, alliriados á mis'eria dos reconhpci
n;entos de poderes - SemDrf'. indignos e abel'rantes da 11Ones
tidaàe do pleito. 

Além dos el1lpeeilhos creados' pela lei n. 3.139, só 1)0-
rjç'ndo spr plei1;w quem fôr empregado estadual ou municipal, 
a dp~cl'enra nO resultado nnal da eleiç,ão é enorme. 

Quando interrogo a eollef:ias si ponentura não se alisbm. 
de accõrdo com a lei ria reforma. pela neg'ati\"a é sempre rI 

resposta, arompanhada de Ímpl ecações acres contra o direi [rI 
de voto. 

. Dizpm, rlllfL~i sempre. qUe não qUi'rrm tf'r um trabalhO 
inllfil. pO!'qufln!.O, ainda CJue o serviço ('leitor!l! no tprritorin 
do Es'Íadl) srja entl'rgllf' a magistradas, homens na sua grandr 
maioria honrndos, n:1S r:1m~1ras spr:í frll,traclo, pplas com!Jin:1-
çõps e ronvrni,pncias politicas. sendo n seu voto oP]luraclll, 

r.andidatos que tf'PIl1 maiori:1 f'SpantDca. amrm~m. sfl,' 
p,Tluidos do Parlamento, plpilns nutro'" Immoralmpnte. . 
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E' uma realidade o que declaram. 
SOll testemunha disso, Como todo O brasileiro. 
Ao cafr·e pachola e sambeil'o, quando se inquirr, si iá 

fê DUstou, sob o dominio da lei de 1916, responde .gemD~~ 
rela affirmativa, porque o seu 'loto actualmente custa muito 
caro ao que lhe pede ou compra: pOuco se lhe importa que o 
candidato seja ou não apurado na Camara. 

Tem o voto para permutar não só por um pnl' de calças, 
como antigamente: hOje, pAlas difficuldades que a lr>i o cer
cou, troca-o pOl' 'lestes e caleado alr'm do chapéo ou bengala. 

8nroup8-s8 completamente COm a sua permuta. 
A comhinar:ão no Parlamento não lhe intereSSfl, desde Que 

,lgOl'a o voto Ih!? renda mais Que outr'ora. 
"C' mercadoria que encareceu, .. 
8ãQ semprr os seus estribilhos. 
E' uma c8S'Íil de individuos !fUI" Droeuril cOm "rdor um 

altestaclo falso: 'esforr,am-sp elles' por 'ser ~·liistados. 
Não lhus f~dta quem ::t!te,~te sua profissão. 
São f'ljp" ~rmprr emp\'·"?"ado~ muníripne.' por cinco, in ou 

15 ài;lS; tudo f:r> rlrrnn~~ parrl rJUP elles se nlistem. 
E' o eXI'l'cito munirinnl f'xistrntr nns tprmos e comarcas. 

o qual ~ o su;:frnbC'ulo' clirpdo da meS8 drl C:1m8rn e ve
readores. 

Além dp~"p pelol~n dI' r~frr>~, n1flnt.em 8'\ no~~'"~ !nten
dr'nci<Js uma oll f ra !f1giiio rnnstitllidil rOT' rrs80nl d~ :1clmi
nisirarão. cJir(:,rfor clns neg'oci0s da Camara: todos m~ndam: 
dp,scle"(l aclvoS'"ado. ° consnJtnr juridi"o, o fiscal doIS fiscaes: 
o the,nurrirn. (l depc><:;itario. I) encarregado do cemiterio, o 
,das aguas, o rias maltas e do, jardins, até ~eu llresiqente: -
é a~r[)ndp rpSP1'va eleitoral, a in\"encivel legião dos absor'le
dore.>; rIo ,"r;).rio municínaJ. 

E' O que ~ustenh 'a panella nrefeitural ... 
E' cs,p, g"l'ande h~lan~n politica do districto e municinio, 

elemento comnnnenfe ela cOmarca (' do propri o Gnvp,rno 'do 
Est,ado. 

E' a oncJ;l raudalosil I1U(~ devora as '1erb<ls destinadas aoS 
Cloncertos das nessimas estradas. d3 ilIuminação e embe.JIeza
mento rias villas e cictflries do interior ... 

E. como este f'stado de cOusas a inda perdura, u descrença 
dos homens h'}ní'sto~ não ltesanpArecpu. não obstante a lei 
-eleitoral ultima - fi de n. 3.1.'39, ele [916.' 

Si esta reforma é excpIlente em alguns pontos, PlD outros 
precisa seJ' n lei esclarecid:l ou ::lodificada e augmpnfada. 

Um 'estu(lo bem 8ttenta, dos egregÍos Senadore"i dirá si 
tenho ra220 ou não nesta surmosição. 

Quem residir na Ca[lit(ll Fedllral, certamente nãe- t:ompre
henrlerá lJt'Dl a difficulc\ade de alguem ser alistado eleito!' no 
nosso interiOI', 

Os JnP10,S de transporte do Rio são rapidos, o que não 
acontece nos Esfado5, onde as 'lias de communic<'ll;ão são 
pessimas e as distancias !,uormes, 
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o alistando tem de ve.nr,er, na sua grande maioria, le
guas a cavallo, afastando-!le de seus sitios. em d!~manda da 
séde da comarca: tudo iss(} elle faz na duvIda de Sllr Ou não 
alistado._ .. 

A lei não foi feita apenas para o Districto Federal. 
E' imperiosa a mOdificação do art. 4°, lettra a, co:no 

suggeri" 
O desgosto dos residentes nos districtos dos Estados é 

enorme. 
Não exaggero: quantas leguas não percorre,rá o lavrador. 

subind0 e drscendo morros i beira de pre::ipicios, em tran
sito por verrladeiros atoleiros para chegar á comarca? 

Um grandr, num Pro dellas. respondo" 
Percorre-as, entretanto, paciente como o lerdo .iumento; 

alimenta -SE' nas horas em que este pasta: tudo faz, deixando 
que ainda pa~re sobre seu espírito. a duvida de ser ou não 
alistado. 

No caso negativo, 'a sua exclusão serve para Dfugentar 
todo o pessoal de sua redondeza; ninguem vem mais á villa 
('11 cidücle ali,;ta:"-se, da procerlencia de seu districto. 

Rf'Sllltad'l - o- numero de eleitol'es será nulIo: s6 vencerá 
° Goyerno, porque, este com (I seu batalhão de empregados 
j)llblicos e lllunicil1aes supplantará, 0 sempre, Os esforços 
ainda que influditos de 11m punhado dI' opposicionistas que 
nã'J póàe alislnr S€lrS carreligiallarios, pOlS não teeill estes os 
meios para prové11' a p~SsE' de renda, porquanto não sugam 
o eI'ario estadual ou municipal, e nem podem provar que ga
l.ham o pão quotidiano. 

E chego li rl:!alconclusão, 81's. Senadores, em affirmar
[\ lei n. 3. t 39, de 1916, MATOU A OPPOSIÇÁo; 08 eleitores se
rão, e sempre. na sua grande maioria - governistas" 

I) partido que estiver com o bastão do commando politiro 
em um Estadi) não se arreC'eiará de que seus Oppo'licionistas 
lh'o tirem. 

O nllmerG de "P\lS eleitores nunca diminuil"ã: fl Junta de 
Recursos estará sempre a seu l::tdo, cOm a maiQ,ria de seus 
111Pmbros. 

Essa é a dura verdade ... 
Cnnteste-8, ~i for possiveL quem tiver lidn essa expoo;;ição 

desapa ixonadamente. 
E, mais llmCi vez, confirma-E'e ° dito que tpm at.ravessado 

decad[l.s de nnnos. attribuindo a wn parlamenUtr do re,Edmen 
extineto: «O g·overno é governo.» . 

Neste re~ill18n da mais ahf'oJuta irresponsabilidade em 
'1111; I'" ;:Q,·prn",: mais lfldrfl\'[\zf's e sanguini\l'jQS se sllC'.cpdem 
impUlll'Il'Cn[e, nn C)up r:n rel'fa" ph3SI'~ sopr~> o furacão da 
~n[lrchi:~, prorlllzidr. pel~ indifmaçãü elas gral1(Íp:, l'OUb8Ihei
ra~ :,cnbertaclas pebs mentir8S officiaes expostas nas men
s8gefi:; " levar~~'.3 i publicidade pelo telegrapho, cujos COrl'es
ponel 0 nti"s 8stao presns nos cofres estaduaes ou são assassl
nos apnntados pela esecrnrão publica. como. instigadores do 
crim,> de homlcicio, a lei eleitoral devia garantir o direito do 
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opprimido e não ser o se)u verdugo, servindo de latego para 
o satrapa ganancioso chicotear os fracos, seus des:}ffectos. 

v 
. FRUSTRAÇÕES Á LEI N. 3. f39, DE 1916 

Não poderei calar como teem sido, burlados os' dispositivos 
do art. 5", lettra c, da lei n. 3.139. 

Quanto á prova do exe.rcicio de alguma profissão, ilIu
dem-se os termos da sua lettr'a c, Com um aUestado de um 
commerciante, affirmando que o alistando é seu empregado, 
pe,rcebendo maIs de 100$ m"nsaes. 

Para que, tal affinuativa se não torne como visivpl fraude, 
o alistando; c~lllquanto Bao se prepara para obter os requisitos 
de eleitor, finge ser empregado na dita casa commercial; e, 
ilIml wz alistndo, de lia sahe incomtinente. 

Este tem sido o ardil, aliás pouco ~mgeN.hoso, para frus
irar fi. lei, quanto á exigencio. elo exerClcio de uma profissão. 

Quanto á ela resideBcia, varios teem sido os alvitres já. 
sU;ggeridos, para que seja dneln e npresentDda tal prova, to,j[t 
ella falsa 011 gracIOsa. 

Não eliffirulta ao nlist ando E'ssa Ímpertinencia: pessoa ai
guma neg·a-Sf: em dar o documento eompl'obatorio dessa re
sieler.::cia. 

O n. 3' da citada leUra c é a porta lar'ga para .as em
bustes ú lei do alistamento eleitoral. 

Já não tem irr.portancia esse requisito: todo o alistando 
o s:ltisfnz cah'almel<lte. 

Quem se nega a attE'star, para fins eleitoraes, que ,liguem 
habite em Reu lar gratuitamE'nte, como seu empregado ou a 
I iLllln. ele> favor ou de parentesco? ' 

7'! lllg'"JPIl1 . 

VI 
.0 ART. !,O D.\ UI N. 3.139, DE 1!H6 

E· Ulll magjstl'adn que vem, aLlte o Egregio Senado Brn
fileIru, pedir :l11eral' apenfls alguns pontos da lei elE'i
[arDI que eslaLllp as normas para o alistamellto na União. 

Ella, romo esl.á séndo exe('utada vae de €ncontro á Con
i'tituição, fen' n direilo de voto do fra('o - o oPPOSicior;lista, 
que I) nosso pncto fundament 81é!arante soberanaIT,ente. 

Encarece ,-, nlistanwnto, com~ dispendios avultndos. para 
n. <tllslalIdo ~t' deslocar de S8:!S districtos e municipios 101il
gmquos, em demanda dn séde da comarca. 

Longa é, qUflsi sempre, a viagem; os gastos semprp ex
reSS1VOS ..• 

. E' ° maldito art. >lo, lellra a, da lei n. 3.139, que dú 
nr.lgem a ~sse de.sresr)f~ilo á Constituição, obrigalldo o hu
TIlllde e nao f1basLado lavr3dor ou operario a privar-se d.3 
rJI<lS de trabalho, além de dispendios extraordinarios em 
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bl1SC~ da~pdE' C];) su~ afnstndn con-.:lI'C3, andr1Bdo leguas e 
I~guas a '~av<lllo qU8 IOxig8 su:>ten lo l' camaradas, para ar
rIscar-se a inda a ser alistado eleitor, acto vol'lntario do juiz 
da comarca, 

Gastos são feitos; dias de serviço são perdidos e, ás ve
zes, não loorlgarr. o que almejam: ~ão excluidos. 

Tem o recurso para f} «Trilnnal eleitoral" - dil'-se-ha. 
Si o layrador 011 oper:uio fól' opposicionista -- perde-o, 

]leln cerr;], como ,iá disse ntraz. 
~iío l1a rl'eu]'~n dc~~a IJltinlQ decisão. 
Fc7. ,Pf;tos sUjlrriores a SlHlS posses, perdcu dias de tra

]jalho, e '- n~lo 'consegue exereel' o bello direito do \'010. 
O e"trangeiro de honl PDl, J)]as governista, vindo ela Sl:~ 

terra, sem Ice ~ido natllralÍzaclo, consegue, f'lltretanto, cow 
('scarneo por;] o laborioso brasileiro - o alistamento se·'l, e 
"ae na pro"im:l. eleir:ão exercer a. f:meção ele eleitor, hf.uln 
Que n Consflluiriío só J)l'rmitte, dentro ele [',('rtas llLll'm," 
)pg-a(l~. 

Purque n lei 11. 3.139 não pel'mitt€. que nos Estados I'rn 
que n orpmiznção ,indiciaria não t.em juizes preparaelon's nO~ 
munieipiD.O c Silll districlilf's npenas. que ante estes o pl'n· 
eei'i'O plelOl'ill corra, eal1endo ao ,!uiz de direito prOferir o 
clespoc·ll0 drfinitiyo de inclusão ou não incl'.lsão no alist,1.. 
wenln? 

DispenrJios 8el'Jnm cer! nnlPnl p evitados ao alistando, e 
não pairava a du\'ida em ~eguil' \'iagem, quandO em demand;\ 
ú séde da comarca, ' 

YTI 

o O"lUS DE 500 f\ÉJ~ POR TITULO 

Xão j)osso :J ti bl aI' com il exigencia do art. 2!f da lri lln
n1PI'n 3.13a, modífieado em boa 110ra- para 500 réis, como 
uma retribuição aos es('riyãe~ de alistamento por titulo quP 
entregarem ao ('leitor, 

Pal'i] quc lel'-f;e crendo I n1 l'eCOmpf>nsa ? 
O ·exel't:Íc·io ria fUIlCCi'\O eleitoral deve ser grat·.dto, corr',t1 

(. o l'asampnter ri"il. 
YPl'(]<1deica (>xl'l'C'~r('JlI'jil legal, com as diffiruldades já 

11l~~llei0l1ada~ - w'm :linda mais aiugentat' nCJuclle CJl18 desf'ja 
ahstilr-Sf1, 

:\ú onrrnrio (, um onus ele mais que se el'ía. 
COJlI'''J'l'e para tOf'lnar reduzidissimo o numero de votan

te:;, ,llill1entanrln em todos rerta aversã() para o E'xercicio do 
dirc·ito elo \'01.''''. sempre crescente, desde os acLos para o ali,,
j(l]w'nto até o reseJtado final - a apurnçao. 

-'ôn1Pn! r me nccupe j cJ!i lei 11. 3.139, até aqui, de p1'e
[erl'flciil a. de 11.3.'208; de 27 de dezembro de 1916, porque; 
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86 «dt' viaun me foi ptOlSsivel averiguar as laounas dos dís
;p()sitivos que prescrevem o modo que deve ser, feIto o alis
t:mJf'nto eleitoral. 

Ainda não tive .olpportunidade de fUlilccionar em apiJração 
de eleicões, 

• 
A LEI N. 3,208. DE 27 DE DEZEMBRO DE 1916 

Não silenciarei, permittam-me Egregios SenadOres, as 
modifica\:óes que julgo necessarias na lei n. 3.208, de 1916, 
e que ,"('gula o pro~essu eleitoral. '. 

Pello que li attc,ntamente na imprensa do Rlo, acheI de 
todc, procedente o que eSCl'levera o meu douto collega da 
2" Vara Federal, quando presidiu a apuração dos eleitos 1'e
centenjente no Distrícto Federal, 

As lacunas estão sendo apontadas. 
T]rge seja retoc'lda a lei n. 3.208, de 19'16. 
NãO 'le p6de negar - o pnoe·esso entã'o em voga para 

arnedrOlllar o eleitorado, pela presença de pessoal eS001hido 
da ese~ll'ia social, dado á tunbulenci a constante, afim de apo
derar-se dos livrl)s e urnas nas secções qup seus politiqllei
'ros suppunbam perder ~ f'oi substituido por outr'Ü, >lInde a 
plres('nç,a do magist:,ado dá solemni dade ao ficto, infundindo 
rCi'peito e afastand,) o pavor dos recintos eleitJOIrMs, impe
dindo que os homem que se prezam exercessem o seu direito 
dp, Vii to. 

;' As habituaes scenas de sangue e os indiscriptiveis rôlos 
tendel]l ti ser varridos da mente dI) eleitor pacat(1, honrado e 
timldo; este vae :i ,Jrna e espera de lá '.'oltar iJ.leso. 

l'iã!o. aguarda lá ver a lamina do punhal ou a g·il.rrucha 
enferI"li i ada do arruaceiro. 

A presença de seu juiz muito concorrerá, para que no re
cinto 11:1ja garanti3, socego e crença em ser apurado seu votln, 
ainda [Jcr seja elle dado ~ contrario da chapa do mandão 1'["
gicnal. 

Agradavel actu81mente se ti')q-na a presença, ainda quP 
df:mcl'acln na sab el2ítoral; alli não são vistos ma is os cafa
g~stps. profissionaes do crime - psses CD,p~lDgas eleitor~f>s e 
perigosc>s que vinha:n s6mente amedrOntaI' e desafiar o elei
toral, 8.f')'ebentanclo f1. Ul'nQ nos 'C2S0S extrPTllOS. 

I'ré'risa ser dita -. a publíCidJ,de do resli!t;ldo ela apu
ração. (,0IY1'O quer a lei. é uma innc''Vaçã'o que muito melho
('.iU Co conhecimento (n:actq (te votos ohtlcJ'>i'; pE'ln,; c8.nclidatos. 

As rstatistieas ?rfI pOsse destes, c1ns ultin:ts eleicões do 
Di~' r ido FecJer81, f'(1ir~111 uniformes, o r:lle fE'Vf'l;l Q ctlnhn dp, 
sL'ri.,dadp ~avi~(). ne.o,~a P~Jasc ('leit~!·[;l,.c?[1yinl!(1 não ~er <1]
t<::n:do . (i dIsposItIvo ('Ir. \'lgOr da lei p('Jltlea, !,pi\"'ente a essa 
p!ublic1ct8de. 
. E, llo~e-se - eS5a unifor:mi·dade leve logo!, em um meio 
lD'port'antIssimo Clomo é a capital, onde não desappareceram 
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os elementos conhecedores e matrioulados das fraudes em tal 
3s8umprO. 

]~' rom bastant~ pezar, entretanto que lamento a reda
Cl}ãOl d<, varlos artigos ,da lei n. 3.208'. 

Quanta confusão nelJes se nota! 
Em quantos paragraphos differentes artigos e capitulos, 

por exemplo, Se não verificam disPositiVlols referentes á mesas 
el r. í Lorat' f> ? 

C()niHm~Se as dezenas. e tudo salteado, em loga~s que se 
nãr e:'illera deparaI-os. 

SmÍl c<l.pitul:os, com~ de~ominações apenas, veem os 8.rtigos 
Alguns destes se nno cIfram em seis ou 10 linhas de typo 

miudo,- '-': portanto, já enorme p<lra ser lido pelos nossOs p,OI
liticos do interior, [wss,rJal pouco affeito ás lettras e ao ha
bitu dn entender o espirito das leis, interpretando o artigo, 
como pile eleve ser. 

Assim, .r) art. 8° é digno de censura pelo conjunto de pe
r'iodos que contém, o art. 9° excede~o, tem oito per iodos . 

IgU88s à estp,s, alguns outros. 
PicirL1Ue o legislador os não paragraphou? Facilitar-se

hl~' a ('imsuli a . 
Al'?L1mentam OS antigos eleitores ~' para que sertvem as 

leis ns. 3.139 e 3. ~(]8 ter dado um ·caracter judiciario ao 
sel.-iço eleitoral. difl'icultando o alistamenbo· ante o juiz ~o
g1do, dando-lhe att :'ihuieães na organ ização das mesas, e or
denando que a Junta de Rpcursos seja feita pek~s magistrfl
do" f,odpraes e a apuração das eleições. quando, no plenario. 
as camaras depuram pOI" cambalachos politicos os verdadei
ros eleitos? 

H(',ina l1ois, o desanimo entre o corpo de verdadeiros 
elpitores. . , -

Si a lei .yuiz dar uma feição judiciarb. para que twja 
Serif'cJHd.3 no exerCÍcio do direito de voto. mandando que até 
11. ~plr'8ção (' o .diploma fossem fl'itos soh a assignatura do 
.;ni7. feckral. \'.owo deixa inutilizar esse serviço tão sério, 
ah' então, p8ra fa::el-o desapparerer no reconhecimento das 
r:lm8r8s? 

Elltenc1n que a lei, para dar cunho .iurídico "o serviço 
(10 dl';('5,:,,, .i;í t\:do entre;;'ando aos m[\gi~.trados E'st~chwl e 
fNler'rd," ~té o diploma, clevin. c.stabelecer que. com esse, as
sign~rh rw1Qjllnh ele ?puraç:1o. presid id8. fie lo juiz seccional; 
~p ~lnt~!'3t' no P~rhmenfo ou intendenri.'1S n ciclCld1io reco
nhprido ~"]cmnrme.ntp como eleito. DPrrnittindo-se toda ,I 
.'(.ri.· riP ,'CXI!T'''OS, :[1(1,. !in.ra o 9,u,,)T'emo TTiblm~ 1. 

RI', c!enoii' dei'cü tT'ib,mal reconlwr\er ,\ 1ÍC]\1irlez ,I." titul,] 
nrochmal-o pJI'i fn é ('17(' Doderi" o P3C01l1ido nelos 

p:l?ilr:re~ T,articip8r (~2'~~ r(~~.81i~.s do C:lrgo. --
~.'iío (. ps,e m"!! fl,Onortr uma no\,irhrJp ,-,hrrrf'.fi'·n e qne 

Vft Ô(' encontro ~ b8rmonis p inrlependencta (10~ poderes, re
cOmn)pr.d:Jda pela Constitui<:,ão. 
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COIlYi'm seja lrmbradu: o Supremo Tribunal Federal já 
uma wz l\n:oI'OU-SI' el11 junta e'leitoral, indicando o escolhido 
l'~J a a presldencta de um Estado, dando-lhe um «habeas
corpUs) com a duraç·ão de qurtll'O annos, tempo necessal'io 
p~,ru exercer u seu mandato. 

E por que se não pprmittir que a lei eleitoral dO a fa
culdade ,'m s(,r rrconhrcido eleito o diplomado pela junta de 
:tpuração, depoi,; de esg:otf\dos todos os recul'SOs para o Su
pl'NIlO ~ 

Certo, mais serip.laLic hawria no )'o~ultado final drts 
elcieGes. 

-n d(~Sf\llilllO, do qual o rleiLocf\do se sente P08~l1ido, dissi
p8 r-se-h ia. 

A lei l'rp<ll'i<l uma excellente innovaçã~ a qual seria, 
acredito, cOm gl'ande enthusiasmo, acceita no paiz em que a 
erCllca ,'111' ;)~"llmplo el'.'ilor~1 é enorme. 

,D,. d,'sC"mri:mçf\ !2:eneralizada, aLé enlão, tendcl'-se-hta a 
não exi~t ir. . 

O exilo ela reforma eleitoral serif\ cabal. 

F qUt explica esse l'etrahimento. sinão a e;\:ecúção' dos 
planos rle~('nrolados [idos politicos matreiros nas camal'as 
depDI'adorél~ ~ 

Razão tem n povo em fugir das umas. 
E'se I'GCÚO popular ahi encontra origem. 
(,o \"oto lh-re scní sempre uma utopia, por numerosas que 

sejam as rr-Jorma!" salvadoras. 
A~ combinações vergonhosas, fazendo sempre triumphar 

o não elniio nas depura(;õeS das camaras desapparecerão, 
est01l Cflrto com a crea('.;ão de dispositivo Que force s6 entrar 
no seu rrcinto aquelle ljUl' for diplomado por Jlm1a togada p 
rsgotados I,)dos os recursos para l) Su premo. 

_\ esle !.ribunal devel'ia competir apontar (j yerdadeif'o 
ele;fo, 

~\ abstr'nr;:ão popular enl'raCjuecer-se-hia pr~lo augmenlo 
da crenr::l em spr verdadeira a idéa de. yoto livre: prOSCf'e
\'(T,dr'-i'e. pnra "pmpre. o,; reprC'sentantl's falsos. 

F,' ('prt o que aprendi (,lll La"clleye, «LI" Gouvernenwnl 
dam la dpll1ocratir»: Hol. 2", ed. 1802, pago 25, que em quasi 
todos os paizes r,onsiitueion:l(,s. a pxemplo do modo cOmo se 
prol~edf' na Jllldalerr:1, desde 1;)86 - são as proprias ramar;).,; 
quI' 'yerificrJllJ a eleição UI' seus mPmhros. 

Outl'of'im niJ) ignoro que sejam ell:ls COl'pOl'a\:ões essel1-
(' i[lIDlC;ljle [lo) i ticas c qUI' decidem essr.~ processos políticos. 

Entrdanlo, tambem não desconheco a inléTl'ogativa drsi\' 
escl'lptol', quando pergunt.a não ser uma aberraçã t\ confiar-s,' 
:ís propria.s assembl\~afl () direito de accrpsrrr á vont:lde o 
n nnwro di' adlwrpnl e~ eliminando n de seu,.; ad\ersarills. 

E.~Sr' ;lbuso da força em im'a lidar P[pjçõpr; l'egll),u'('.o, 
[lar:) J'ortllil'rel' a sua mainri:l, encontrar!:l urna f())'[e barreirn 
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('ilU1 a eleiçãu apurada pelu juiz federal, admittidos os 1'e
L:Ul~O~ para o Supremo. 

~ão desconhecI) seI e.,t13 tribunal uma assembléa nimia)
mentc politica, cOmo ,teEm mesmo affirmado vari0S de 
scu~. membros. 

A puixão que' possa alli reinar nuncn será tão perigosa, 
como a rk Ulll conjunto de legIsladores. 

Porquc, pois, Si não crenr, como na Inglaterra. em um 
dado momento, Ullhl (;(Jmll1is~ão ele jurIsconsultos emiventes, 
para encarrrgar-sr uns eleições contestadas? 

Ohjrctar-sc-ll<l 1;11 l"reacão vae de enL:oniJ'o a Constitui-
0ão, c mais - cum H OJ.L.\J\I, affirmar-.se-l1a: a parcialidade e 
a injustiça dl'sle~ juizes sl'riClm nolorias. 

O quI' projJlJltlJO não tem Yicio inconstitucional: - o 
eleito a~senla-se lia Camara, cor.'sagrado pelo poder da, ma
gistratura. 

Si a lei manda que a Junta de Recursos de ao suffl'a
gado 1',1.5 urIlõ)S u diplomrl, façam-n'o respeitado, mandando 
sentar-se no Parlamento, facultados os recursos dos contés
ulllles D,U'a o Supremo. 

E' ainda LAVELEYE quem nos affirma f,Jue ° povo inglez 
proclll'OU a magistratUl~a para decidir as eleições contestadas, 
promulgando-se a lei de 1868, fortificada pelos actos de 1873, 
iS7f) e 1881. 

Por esles neloS, I1a3Sal;1!TI ir)f'S decisões :a ser proferidas 
pelOS juizes "ujJremos. 

l\'a eelição ÚI' iSO;?, este autor nol-o diz, com o accrescimo 
- que j aI modo de l'l'conhecimento está ainda em vigor, não 
tcudo dado logar a sua applicaçãn a difficuldade alguma, sen
di' a opinião publica un;1I.'ime naqueJle paiz em reconheL:er
lhes as vantagens. 

Ar 110u-sc, emfi 111, ju izes impal'c iaes, todos l'elll.lendQ-lhes 
bOlllcnagenl a esse predicado, sendo taes os resultadQs obti
elo,.; que, ccelo, fóra pos1 a cm execuCão uma reforma analoga. 
]Jara riS eleicões cJa~ COlTlmUI.'as. 

E' n que IlO~ mostra a Inglaterra, sem violar o espirito 
d,1 .)cginWI' l'cj)rl'sent a [ívo_ 

:\iío desconiJel:o o ndigo da Constituição Fedel>rll, Quanto 
õL h,mnonia c inder1cndencia dos Lres 'lloderes: é tbema que se 
,'s[m)a no I" ;lImo aC'ademko da~ sciencias jUl'idi('a~ o 50-
cirlos. 

POI' vi;1 U" aelo dI-' 2·Í de maio de 1874 está em uso no 
CanHrjú ('''~a v0rificnr:ão. cOmo acaba de ser dito, e na Hun
gria. pel;) 1,,) d", '26 d'p novembro de 187í, art. 29. 

Tudo, porque, r:omo bem se expres~a o douto membro da 
;\cadcmia R0a\ da Belgica, as Camaras electivas são necpssa
rianwnl0 imbuídus das ídéas de seus partidos, cegando os 
l1onC'~tos eidadã(,~, Ílt1pE'llindo-os a desconhC'cer a justiça, 

De faci o, impossível ti 'aguardar--se um jl1lgameElto im
parcial ele uma maiorin composta de membros convencidos 
qUe da sua 0píI1lão depende o triumpho da salvação do paiz. 
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A modificação indicada quanto ao valor que deve ser dado 
ao diploma, uma ve:-: assig~ado pelo juiz federal c mais mem
blllS ch Jt.llta Apuradora, para que vossa dJrectamente o 
eklto asseL'tar-se no recinto das Camaras, abrIrá uma nova 
I~r,c pal a :J voto, qUe pê1ssará a um::! realidade. 

B o eleito será reconhecido pelos magistrados - desde o 
esLrdunl; o federal consagra~o e o Supremo garante a verdade 
elrllOl'al. 

Haverá o enthllsiasmo justo dos aptos a serem alistados; 
a crença fortificar-se-h" e o rumo politico será dirigido com 
segurança interna para o lJaiz, desapparecendo as lutas in
testinas, 

De que serve a dÍl',:cçã.o dos trabalhos eleitorae~ entregue 
a magistrados, com a suppressão dos mesarIOS de outro'ora, 
si elles não fOl'em ult lmaclos com o cun'ho da magis trat.ura 
S111)l'emQ da ;'I"r;30, 

Si, na !1!1ase preliminar da apuração, a lei é appli:~ada 
com a índepender'CÍa, serenidade e isenção de anImo precisas, 
como costuma a Ser distribuido pelos nossos juizes o dirp; to 
no cível e no crime, corn os recursos para os superiores tl'i
bunaes, - porque se não deixa .que o c:andidato suba á sua 
curu!' pOr meio do mais elevado Tribunal Judiciario, medi
ante recursos 9 

Não será uma consagrarão das urnas proclamada pE:lo 
poder Illais elevado da Republica? 

Que inconveniencia neSSe proceder poderá haver? 
Re~la um como\o, l' Ctl'to: já um passo foi dado pala 

melhol'ar-se a phase eleito],é\l no seu ir,icio, confel'indú a 
nOla lei attribui<:õf's ao j1liz para taes trabalhos, acabando 
co!n os ,-elhus falcatrueiros, peritos inveterados no escamo
tf'.lO (I" Vlt.)!'; . 

. _'i llIlp1'('nSél do Distl'iclo Federal, quasi toda e1la, tem 
tecldo epiL'lcios á nova lei: os jornaes C::lrlOCaS apontam-n'a 
como ,'xC'QllE'nte, aj'fil'rnaL'ch, tel sido ella acolhida com de·· 
l11011SLl',',r;io puidilsa de alegl'Ia, absolutamente imprevista em 
um llaíz em qUE: se generall;>;oli ,\ desconfianca noe,x,ito J~ 
lodas as reffJl'mas. 

Ae(~l'f~Centavam -- nao haver mais explieaçã(j nes,:? 
]'f'CÚO pOpulo.r DO dIreito de voto; censurou-se até esse re.o, 
Lr[\hlnwnto ele i toral, 

Tudu fazia esperar fruetos sazonados da nova reforma, 
Acreditei que. mudificallos c~rt os pontos da lei de alista

mento e da, el{~itoraL o restante apenas ficará dependendo 
dos honraclo1; politicos, empregando 'seus esfuTQOS pessoat'.~ 
para '~stírpar os cambalachos immlJõ'aes das depu]'ações d(,:i\ 
vel'dn(]('iros eleitos. 

De qUe serVe a lei eleiÍtol'<1L contendo (Iispogítivús excel
Irmtes, diz a imprensa earioca, si na Capital da União tudr. 
Se frustJ'a, tão slÍmente pelo arrojo, de alguns puliticús nã0 
escrupulosos, que só prucuram cOm seus corrcllgIonarios ven
cer, mantrndO-se na posição de directores politiclJs - nãtJ 
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com o resultado das urnas elo qual mofam, e sim das depu
rações escandalclsas feitas? 

E isto dá-se nas camaras altas, de onde irradIam 03 
exemplos da hones~lclude pal'U inlen ir nos nego caos admlLli~
trativos. 

Proscreva-se, pois, J corrupção dos costumes politicos ... 
P0d~ o reSidente nos Eslauos confiar qua a fraude desap

pareça no serviço eleitoral? 
Não; é comu se €.\pliCd a auspncia do povo brasileiro OU 

melhor indifferentisrno para o exercício do dire~to do voto. 

.. .. 
Merece elogiosa referencia, por ser o ponto melhor da 

reforma eleilora 1, a passagem de grande numero de funcções 
que 'eram eXCl'cj(ias por leigos, exclusivos politicos, verdadeI
ros galopins e caixeiros de chefeLE's, e que agura são da cOm
petencia de magistrados. 

Não vacillo em dizer - a estl'éa da nova lei eleitvral de
viii. ter satlsfeitu aos que a promoveram. 

Si O alistarnentc) não eOI'reu com a regularidade dese
jada, deve-se aos requisitos da nOva lei em admittir seja al
guem alistado. 

Não ,são já condiçõ<?'s promissoras 'em affiI'1l}.ar:-se de 
antemão - si alguem 8stá oU nãu eleito? 

O pOvO já póde es~()lher, entre os cidadãos, o seu repre
sentante político, mas não profissional viCiadO; já faz se
iecção, que1'6ndu, do varão de notavel saber e honrado pOI' 
todos Os titulos. 

O candidato, que tiver uma carre\ira nobre e honrosa, 
terá gl'Rnde probabilidade de ser triumphante. 

E o nosso regimen já exige 110mens possuidOres de ve~
nadei]':! furça cnnstructora, comO repl'esentantes directoe e 
fieis do povo, qUe já tem certa cultura. , 

Tanto fOi excellente a mudança de organização de mesa3 
eleitoraeó: Para os nossos juizes que teve-se. exemplo elo
quente da Ordem e garantia reinantes nas ultimas eleições d0 
Districto Federal. 

Assim é qUe deu-se apenas em uma s~cção eleitoral ir1:,e
gularidacles, por não ter comparecido O JUIZ que a deVia pre
sidir. 

N88 demais, tudo correu bem: estivera,m pre~e~tes 0.'3 
magistrados, ao~ quaes por lei lhes eompe~Ja presldlr taei! 
trabalhos, 

P..íoe-se affrimar que esta foi, sem duvida, a melhor in
nOvação ela actual reforma: - a entrega para sua bôa execuçãu 
aos magistradr's. 

A estes, pela comprehensão nWda de sl;la m~ssão, com 3. 
re~pon>:abil idade do cargo, a lCi deu-lhes a dl!'ccçao ardua, do~ 
~rabalhos pOlitic.os, procurando acobertai-os dos .desmand~8 e 
Série de interesses a serem vencidos pelos preSIdentes ielgo~ 
e apaixonados. 
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Ernquanlo OS trabalhoo eleitoraes percorrem Os tramites 
legaes, irá tudo bem; a crença, de ser emalgu,m dia o uireito 
do vaLo uma realidade chegara, si fosse posSlve,1 serem eVI-
~adas as depurações, afina!. , 

Ao brasileiro pesa affirmar: - a nação necesslta. e já, 
não 56 pela sua silual;ão politica e internacional, toda espe
cial, cama igualmente para que reine a paz interI?-a, que u 
pOVO veja que foi em verdade eleito, aquelle que Julgar ser 
honesto e mais entendedor dos negocias urgentes e palpItan-
tes que a patria precisa. , 

Ao nullo, ao guindado ás alturas polit1cas -pelo camba
lacho vergonhoso, desenvolvido nas ante-camaras do nosso 
Parlament.o, á. este, urge seja enxotado do seu recinto; neste 
50 deve sentar-sE' o legitimo representante do povo e que, 
ilOnrado pactuando de seus soffrimentos, curtindo as dores 
por qué passam os chefes de familia pela difflculdade de 
vida, bem comprehendendo li necessidade interna do Brasil, 
e em especial do seu Norte, venha com sabedoria e indepen
clencia legislar. 

Para longe politicos que figuram nO Parlamento, vindos 
cncangados ao partidJ corroido pelas torpezas e falcatruas 
de todo o genero, servos obedientes aO mando de um energu
ffiE.nO e sujeito a seu relho. 

Nos Estados, com mui raras excepções, ainda predomina 
a sujeição completa de seus concidadãos ao mando do chefe 
do executivo estadual; todos vivem sob o juga tyrannico de 
sua vont.ade - todos procuram 1i.30njear sE'rvilmente, - vi. 
vendo sob o cutelo do Executivo e azorrague presidencial. 

Não podem aspirar á independeneia do voto, nrrquanto 
leis sabias não sej am votadas por homens doutos e alheios 
aos liames partidarios, desses regulos estaduaes que só pro
curam supplanfar o merito e a nobreza de caracter, para 
pl'fOmiar .)s corruptos elementos e exclusivos de sua grey, 
cuja horda é espantosa e sempre asphyxiando Os compe
tentes. 

Para chegar-se á meta desejada com a eliminação dos 
\'erdadeiros caciques políticos, pondo-se-lhes cÔbro, para que 
llão continuem " dar 3 «palavra dE: ordem» por meio da 
fraude eleitoral e das actas falsas, urge que os políticos, aos 
quaes l's/á entregue a direcção do paiz, se capacitem da 
moral que deve reinar no exercício do direito do voto, con
ccrrendo c,)m o seu prestigio para que cessem nas Gamaras 
altas do paiz a~ intoleranis e revoltantes depur1l!ções. 

E assim, teremos, certamente, no Parlamento, varões i!
lustres: possu idores das mais louvaveis intenções, pugnado
res ardorosos do bem publico e engrandecimento da patria, e 
rxpulsos dos Estados esses regulos cujos cor"Bdores de 
,eus nalacins, ás horas caladas da noite, são sómenfe per. 
cr'ITidoi; pelos espoletas, gatlinos e llssassi'nos conhecidos 
r1pontados pelos homens sensatos, e que lhes vão dar as 
novas deI suas façanl13s, com o andar tropego e apressado de 
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criminosu;;' ul\w!'t':'> l),ltilJUla l't:.", L'UJlJll LlUé sempre vénu0 Ü." 

"l1anLasma." de suas \'ÍcLimas ... 
11eit::lS,I" \llodifical:.Óes aijonLHl:l:' ·ou ~lubsliLuida.:; 'j)LJl' 

uutras, no dou{u entcndinwntu dus ,egrcglOs Je,,"'isladol'es. 
~ltreditú que u pOV0 afastal':t c1~ "j a descrença em tal ser
vÍlio, })l'ocul'ando I)S idonf'o~ ]!ora honrar-lhes eom u suf
Ú'aó'Ío, pois, .:;eni lJeJlJ rlitk II t'Tlliio eontr,ll'iar-Jlws sua VOll
tade so))eran::l, 

Ha, é Cel'lfl. UllliJ I:UITOlÍí: '!lie ".., delJate pela inallel'<l
rnlicl;tdü d~1 Jl'i cleitol'::ll - a ehamada -- defensores da lei 

Desde que ,:,,, não ~l ,ilten' ,~lll ~\la ,~s,;encia. deve cessar 
I'C!'" ternol'. 

O Congrc'~,) ,iá fez um rsforl:,I, t' h81l1 hen~uleu, l.'fJ1 dotal' 
() p,(iz de unw lei poliiica com I'apacidadf para ,_, exereicio 
c!;, vonlade popular. 

() aetlla J Sr. Pre,si,lentc da RevublJC.a lE'velUtl grande Íll
i el'e~~e em llludilic,1r ,) (1ue então _ cxüitia; quiz, com I) COn
;:;I'8S::'O, d::ll' alô PO"C\ ;] ~ua ampl,l ",obel'ania, quanto 30 voto, 
,_"til'uando ,] fl',tudp d!'sr'nfrpad}j (Iup então reinava. 

t LI qUi, 11l~Çll, EgTI>gicó S,_'n<l(IQr",~, Vpill melhorar e muito. 
,I',,;undt) o lllt'U modo (li:' \"'1', vara qUI' os esforço.~ eX"'J)"n
<iid(j~ "p.inlll L'alJaes, ['111 prol de ullla hOa lei eleitor3!. 

"\ nOva lt~i {r,)e]),."'-' v<ll\tageno', (. c('r(o, á qUfO f'l:tistia
\'crctadrjl'll in~frumentQ repl't'ssor da fraude e uma gn· 

.. ;:nt ia do J i\Te nwnifl'sh-VCão do eleitorado, não será', Pll
ii't'Íantu, rwl'feit:1, "j nfl(] for alterada n0s apanhadO!'; em qu('. 
:. I'xp''l'if'nricl ~ug'gerir ~e.iarn alterado~. 

:",1 r, que]',), egregio~ legislodores. certamente, ser apon
I .Ido ('·umo al',mt.,) do ::::i~ante~(~(I tpnkUl1pil de lodo político "lfI 
fnt~r:dizar as eleiçúeo-:, 

I) 'IUI' t'xjJonlln, ,<l,licif.illldn ;J :ltlpnçuo dO,5 conspku)l~ 
~I'.n<ld,wl'';, (; rJ pl'"rludn da Db;;é'n ~tl:ãlJ e da vontad,', como 
J;-.rq.:i!='trao[1. r'l!l r n nrl)f1'f'l' f);)r:1 :l \'('f[13do .. leitoral 00 nWll 
;-',1 iz. jJf)!'(lll:lnLo"Oll J't'jll J hlh~~lll\ I" ""t.ou rapaeibdo 1]11'> ,; 
.cobri' ;1 ~",h['rani;l ]lODula!' que "I' hll,pia a democr3.cia. 

(), j':.ê:I'llf," P'\"'ITU, .. tI" l',ilif.il: I·'.'< 1>I'I'l'oso.'<. l' qUI: l:lllL.I 
,Olll.'I'I'I"'í';I-JJ1 1,:n'll ,I t'['l]fF-c(~ão da aelual rrfol'llw "!t:it,1l'al. 
",·"Ll!>! !;f'r"'Hhl." ailllhl l'a]J;dllli'ntr' L,do ~ílll\·tlr tlu 1'1'\ 1-' •. "'llJ
i,J'" rl,j,'Ill],J'ac!fI-;. :linr):1 '111" IJ1;ltclilo~ jlPJns pnliliquein"'" I'L'l1l 

iIlllU\ ;jI'll'" I'!'('at/u:, l,d;J im I·q idu!';l Li;l m3.~istI'atUl'a em prp
"idi!' ['C ll':lli<lll!I'" I'Jeilnr:lt"·. "i l'I,j'll::t"'I'lll a lei IIU~ iú índi-
cel,l,', j,t"h 1'1 :!l)('" CL'ltJi,j:1 ll:l" \»)1 irnu" "lej,:Õ,". ' 

t,m ôl I 'lW 11 c' jlCldw ,,'J' r"ILn ao hOllnuu t'j'. I)re~iuenl·: 
d:! T\t'l,uhlira t:lJl rr(,J u,' C~l'ta" merlirln~ Uri=!f"lil-8. para ,p 
I "I' :1 ultima p:llu\T:1 "m !l1:lterÍu í'leilol':.lI. 

:\ão " íg'nor:1do lilJ',lIlL" assim foi dndo )lf'lu l'stimado 
I ~Ill'ft' do jJnd('l' ExeL'ulin· pf',]Pl'ul. p:i1'a que ~ :\ação fo,,,~ 
Ilr,t;,,f:l dI' uma 1'1'fOl'l!1:1 1l:I' nOS!'3, ]pis p(11itira~. 

;-: ___ o \",,1. 1I [ 
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Fmtendo. entretanto, que ao Congresso r5 que devo diri~ 
gÜ··me, como juiz de uma secção e membro de um tribunal 
poJitic,o: -- é o motivo por que segui eote alvitre, 

A reforllla eleitol'ill, a meu ver.. deve ser retocada ew 
llJUltiplos de seus dispo.'jilh;os: - é o que ÚUSG lembrar aos 
81'S, Senadores, indicando os principaes. 

Outros oollegas cOm mais competencia e erudição dirão, 
8l11tr8tanto. o que convem ser supprimdio. modificado e acre· 
scentado. 

Com BLUN'fSCHILl aprendi a comprehender n lei. como 
sendo - ,<!'expression la plus elevée la plu3 'Jminemment 
politique du clroit. lI! forme la plus refléchie eí la plus pure: 
l'Etat enUel' parle par sa voix, fixe aussi le droit. le revêt 
de son autorité»! 

De facto. não deve ser olvidado qUf:' - «la loí est le ver
be parfait du droib. na expressão do professor de Heidrl
berg. 

Amplo, pois, e garantido deve sel' o direito ás urnas, para 
r. eScOlha do elaborador da lei, 

Srs. Senadol'es. I)em ponder1ndo iI !llj,nlJéi exposição. "'OlT} 
suas lu:-:es e pl'ofnndos eonhecÍ'nelntos na pratir;! dI' ::lS5Um
ptos politico~, 1?8tOU certo, cedo legislarão ::>. respe.ito, pondo 
fortes ObSt:1CUlos aOi, b6tes d8 poIítieag'ern prOfiSSIonaL co
hibindo ;~ fraude (' a Jjgeírezft do, faL~ific<Jdore~ dos Dleito", 
daludo ao Brasil urnH lei t'leitOl"rJl séri~ <J moralizador,;. 33pi, 
ração unio de um PO'iO li\'J'e ;lO lado de uma hoa justiça, 

Não Leremos assim. após llGI;' eleiçãO. UlJlrt hamboeb:Ha, 
producto' da baixa politicagem onde SO])J'enadem os elemen
tos putridos da sociedade. 86 allpnrecendo o rn'~rito, vencendo
se o nullo. sunoeando-se a fraude e implant:mnn-se a moral 
eleitoral. 

A Republiea já tem dIreito a eJogil' Ró;SP ser'viço P"I"
feito de seus honrados Icgi&ladores. E' bem possível que JJ:! 

medida que reclamo contrarie a a 19uem. 
Não importa. -

Encarei uma ihese em fa\0!' dos opprimírlos: nínguem 
conveneer-me-ha do contrario. Sl el'l'ei. apontem-me o erro, 
sem rancor. mcts com franquezél, 

Censur()m-me com cortezía. Nao me sentirei enfrêlquc, 
cido em pugnar pelos direitos dos fracas. contra o de~p(l
ti;;mo dos fortes oligarchas. 

E. por que abr:]eei fi missão arduH de .iuÍ2 3!Ilao para 
amparar aquelles que term sêde C!(' justiça, ITllnndo perse
guidos pelo8 grandes? 

Viotoria. 1 de julho de 1917. -- Jose Ta1)(},/"es Bast"Js. 
,iuiz federal da secção do Espirito Santo. 



Discussão jJ\'uferid3 no 1'I?CUl'SO últel'posLo [101' lbrnberLo AB" , 
tania ~U.\ clli Spinelli, sendo voto vencido o do Dl'. ,juh 
federal pre~idente do. Junta. 

Vis Los l'l:lalndos o discutidos este~ ~tULos de rewrso e lei
loral, entl:e i~i1I'ICS, rccorrc·nte Huml)crlu Anlonlu Sa\'elli Spl
nelll e l'f;col'nuc; u Dl'. juiz dE: direiLu Lia l' Val'a da r}01lt:11'La 
da capital dpste l<;stado; 

O Dl', juiz de dil'l'ito üa 1" Var'cJ ue6La cilvital, [JUl' de
cisão de 18 de abril ullinw, indeferIU o pedIdo de illclusão 
no ali~tam('!ilto Je eleitores do municqJio de Vidol"ia, r",itlJ 
por HUJrhertu A.nlonie. :-:;a\'elli de i:ipinelli, iru!' não esLu' 
sufi'iéiemtel11t:r.lte proyada sun capacldncle oleitural, poi:', que 
« apezar do requel'ente ter declar3do !la iLlicial que li brasi
leiro, vê-se ela cI'rtidão ele 1'ls. ll'es que é wllmal da Italia 
e para satislaZ81' o ~ 5' do an. li~J Lia l":OJijstiLuição Feueral 
não era ba~ÜlIlle Ler filho brazileil'ú l ~el'ttdão de 11:,;.), np,
cessltava provar que poss:Je bens irnmu\'eü; no Brasil". 

Dessa decisão recorreu o alistando para esta junla, com 
os seguinte5 fundamentos: 

1", que apresentou Cl.'rtidão COll1[1roIJéll r)riCi d" ~ldHlI"-S' 
collectaclo Vara o pagall1C'l.tlo annual elf) 3uO$ de industria 'j 

profissàú [:')li10 induslrial; ueclaração, ::lssignaua pelo pro
prietaJ'io da casa em que mora e por d'Jlls testemunhas, pen
vando que lla annos habita a mesma caScL; e certidão da 
JUNta cOll1mercial desta capital, que pl'o\a a idoneidade e a 
idade do suppte., con:.o nef,Dciante Il13lriculaclo e eleitor da 
mesma junül; 2", que exhibiu certidão do registro civil dt, 
f.lascimenLos comprovando ter filhos brJ~ileiros; 3°, que é ci
dhdão brasileiro, porque exerce'~ o direito de voto, conforme 
tilulo que jUllta, de eleitor alisUlIJo na vigeneia da lei elei
toral ele 1904, porqul2 é commercianle matriculado e porqu'! 
tem filhos urê1sileil'os; 1,0, que llão de~€j" mais o ~ur~te. 
residi!" no ~eu palZ de origem e quo, achando-se no Brasil a 
1.5 de novcmbro de 1889, não fez declaração, QO' prazo Je
g3], para consernlr S~Ja nacionalidade, juntando, como prova 
di::,so, cc!'1 idão da secretaria da Camara Municipal de Vict(1-
ria, negDli \",1 cm que se nega tel' feito qualquer declaração. 

- A Junta de Recursos di provin:eJolto ao recurso regu
iannente inl erposto, para determinar, como determina qUf) 
seja o cidadão Humberto Antonio Savelli de Spinelli alistado 
>2leilol' dó municipio desta capital. 

O recorrente provou, com os mais l'equisitos, a sua q'ja-
i idade dc cidadão brasileiro. ' 

O 8rt. 5°, § 2°, da lei n. 3,139, dr' ~ de agOsto de 1916, 
preLcitua qUr' Henhum rl"querimellto, para o fim do alista
mento, podení ser deferido, sem que osteja acompanhado da 
prova ck ter o alisl andn a qualidade de c iclaclâo IJrasileit'", 
para os nrtsciclos no estrangeiro, que não estiverem compr':l
hendidoe nos ns. 2° e 3° do art. 69 da Constituição, por 
meio de documento do qual se verifique que preeuiCha as 
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'.'unJiçõt>," du reslledivo n, ,), Este preceito c,nast.il'JI',ion:ll 
dee]a1'[\ serem cidadãos JJraslleiros: " o~ (·.strangeirus que JJO;;
:,uirem bens iJmnoveis no Bnlsil, I.' forem casados com bra
"deiras I' tiverem filho,; brasikil'ClS, cOllltanLo que residam 
no Brasil, salvo ;;p n',:lJliff',~t:ll'l'l1l " intelil(~ão de l~ã.n mudar 
dE' naconalidade, 

Nascido lia JJalicl, I) rel'U1Tt'ule l'€sidt' !ta inmos no Es·· 
laJu uo ]C;.:pirilo S<lIÜO (does. de fls." ODlJ,' lhe flUscenrn 
filhos regist['ndo~ r'omo Ilrasileiros (cert.idões dr' fi", 'I i' iJ,l~
,'niu bem illll1Wvel (doe, de fls, i, teJl.do, em H115, ,~C' nlist:ldn 
plritor (titulo elc' nó'<," 

Si a inclusão fin eleitorado não f' mpio de rldql1iril' fi na
I'iullalidade, seg:undo jlPllSav;. U lllíni~ü'o Piza e Almeida 
!«Dil'eito», Yul, J J2, pag, ?J O) t.em. nu sua uoub opinião, 
" \'rI.101' de !JJ'Ovar que o alistado ('1'a considerado bra&ileiro, " 
Jllll' isso foi admit.tidu a qualilieul'-se I·leitor, o [\111' s6 :::f con
::,egup pl'OWl1luo " lW,""1' Jo.~ J'l'qui,oito;1 leg'~es, um dos ljllaf" 
,! ",01' bra~ileiro, 

_\ lln~"e I,ão t:llllV'ôtadá un, .lil'l'ilu" Ik I'ÍI.lLlUÜt1 bJ'rlsileil'ü. 
1lonLiera na meSIlla IHlssagr.m LI "XtlJCttl ma 1:!'Í "trado, não 11a': 
,,:,ndu ]l1'UI';1 ('111 caL'torio,' " ,"umeienk [lUl'fI que'it' eontillU! 
;, go:,al' ddl('s Icit. f'11l npoi" .. k'isa ",,~('rt.::'iu, lliba"!, «Dir8iLI1 
Admini"{I'at i Vil)} f' divpl'so, tl'x1iJS rlt' direito f' avisos), 

E;'::';I [los:;1' tl{)~ diI'r.it.o~ di, l'ÍLlall1in bra\;ilr'ÍT'I). UO llJe,,}]](I 
li!uJu fJlll' IJ 1it.ulu dI' ,'I e ÍI01', 1',011 sti LUl' p;ll'a II mesmu mi
Listro, d'ma [ll'esumpr:ão ]ef!;]l ,'unrlil'ionuL (]111' I' U fado ')11 
(I ndo qw' a I,.i l'xI)l'eSSaml'lttp I·~tabelf'('f' l'liTllI) \('j'uade, 1'111-

IiU;llltO lliiu 118 ]l1'U\:J 1'111 con1raril', I' dí:3VelJ,';;1 (lo ()1J1I~ da 
nl'll\ a ;'iJ\uellp qll~ ,1 11'1llt'1ll ÔPU [:1\1)1'. in('f!ll\;lllli~llt(l [1, 7:n, 
fie ;'5 d,' llo\pmbl'II df' 18fí(l, al'f, 18n, !' ,]"I'I'etu n, :~, 08 í. d,' 
;', dr~ ])(I'\;(,111hl'n rh, lR!lf;, part.l· 3", :11'1, ::::35, () (,Direito». «ill 
10('.11 eÍL:" 

Em YI'1l0~CI, "Colll~da1J!':l ,illl'idit"t», ~ '.', :188, J,"-,": «E~
{uiI1gcil'o, oj foi alidacl(J (·j,-i!.o/' " PXPI'('°l' I) direiLo de votn, 
'-'11 lD<lis' .~irnple'EI1lPJlt" ,"l j'I'qlli'l'C'1' " ."(,lI litulíl, torna-sI' roi· 
dadiio lJ)'asilpÍ!'u, ('onfor\11>' o :lV, fi!' I", dn :lgOSt.O de lR!)(!, 
!'llblicad, .. 1111 «'\I'ÍIl<\.~ GC'l'a"~» d:' IN do Illl'."mo rnl'z I' ;1I1nO,» 

~Iais :HJiantr', «in 01', rit.:~. ~ :),9::'8, l'üfrre (l magistl'adil 
;!liu':Ír':l <jllr' lllll ,ps!.l'ang('il'o, jl'ndo cll'clarado " animo de cou·· 
~('r\'al' :1 1l:tl'iOlWlidarll' rlp oI'ÍgC'Ill, ;IIJsto\l-'I' llll"lt'l'j! I 1'111 1'1I I I' 
.. ieitol' ", é'll'ilo, f'Xf'I'CI'lI li,' ruul:('6('~ rJp juiz rlL> 11f\Z, l,!:VrllJ
iadu uu\illd -obrl' a lf';!'alídaup" elo eXt'l'l~icio. u Dl', ~Llb-pl'o,
"·Ul'adol' g('l'al f'1Il dous pa\'I'I:f~rf'~, com o" lju;lI''' 'c ~Gnforma
l'nm a" autll)'idades C'ompei.eTlLes, opinou que, indppe.ndent.i?
!Ilente (],\ '1\Hl(~SquPl' form~lic1ade'" ,'l'a {'irülIlão bl'8 0 ,ileiro l1êl-
1 LIJ'a!izadn, 

O rec()1'l'en te Ilii.o sC' sa tisfez cl1m o te l' jUll talh, para 
pJI)\'~1 do requisito le!2:11 d(- que Lrat.a o ar\.. 5' ~ 2", li, cit, 
lei 11. 3,1:39, ° titulo di' pleitor, do qual ~(' wrific[l tel' adqui
l'iclo direitos de eidadão brasiieiro: renovou a prov:!. que dew 
1,,1' ["ito em I\H5, para se aJi,slnr, de que preenche ~s condi-



';Ôl'S dI> arl, GO, .)" r/n (;on,"f.íiuir~ln Frxieral, jUll/.illldn dtla,'; 
r,(,l'tidõI's do 1'1't!'i.'t1'll [,1\'il, comprClhnl{)]'i~'", dl~ qUI', tem clou' 
nJl10~ bra~iJeil'os I' lI11in ollt.rn pela qual s,, 'c' flue, I'm Hl1li, 
\'1·I1.-]ru mn immn"pl (jllr [lO~'Uill. Com es,"" docunwnf.os " 
'} animo í'XPN'S';:" (' z'l'it:el'ndJlllf'llt,_' nwnires!:ldo de que nãn 
tenciona mudar di' ll:wÍonalid8dL'. demonstrou, (Ir novo, cl re
eOITept.e llan'[' arlC(uil'iclo a, q\lrllid::lclC' dr· cicladão brasileiro, 
- direito que de morlo alg-1I1l1 ::;(' príclc alterar Oll l'f'Sltrillgi[' 
; Cnd. Civil, n1'l, 3") e só (, !'A\-o,G:-;l\-el nns, exfnetns CrlSOS cio 
;'d. 71 da Con"tituH;5.o Frdenl. 

Si a perda ela posse d .. bens ou Ui' filhos pudessf' ocea
"PJ11fll' a jwrrla do dirpoilo (IC' ciclAui'í11 Ilr:\siJeiro, não "alia :' 
nen:í ,tel' a Gonstit.uieiio in~titujdo uma lal cfltant.ia. ri (Jllr' 
JWIll cahia o qualifieativo dr, (<.plutocntica». 

Fe,li7.lnpnte, poreml, n5.n l' ;13sim, no pnt.em],>]' do 'rribtlD,11 
fI" ,lmt.iç;1 de Rilo Palllo co un Supremo Trihunal Fedm';J1 
como sr' IH'Jdt, ver na «F\Avif'Ll li"s Tribun3es», vai. XT\. 
!W!2. J in. «ij;Ji»: «A ,íu,.::[ii;n ,'<t,adual I'E'.pelliu a pretencão , ' 
l'I'i'()['l'enlp (Jllegoll qlle f'llr' f' iI lillllheI' eram pOl'lll!,rul'ZC<'. 
l"ll'fjUc> OR ljli~anl. .. ", SI' C<1Sal'i1El em 17 de dezemhl'n dI' 1898, 
nJ ,'idade de S. P,lul0, Ollc!,' j'I·<ir/i3111. flOS~lIil';lIll um i111mo
\ ':'J " nascpram ,';l'llS filhos». 

Da intençãu di' mudar ele nJ('iillralitlad,' 1lC'llhu[na l>'1''''\'a 
lIel;'" rollUsta ,. r'IOf!Uf'llh' pnrlia ter " reC'orrer.lr' jJJ'D!lllzirl n 
do l1UI' ,;p ali;:1.anrlo pleitor i'fil 191J, requeremlfi "U:l ínr:ln"fr c', 

I lO, alisl.:1l1wnlo I'1ll aheil ullillJn ,. insistindo pOr j';!n no rll'':'' 
c'"n[p 1'e"lIl','O. O IfLoerf'Lo li. :!i7, di' :!~? dI' mrll'c() dr 18011. 
rli?: Considerando rplP pm' llt'nhllll1a 01ltl':1 fôrma fJóel(~ melhill' 
n estrangeiro manifestar u desejo Of' arloptar pOl' ]latri;J {) 
I1rasil do quI' pl'etenopndo '"("r admif.tido a exprrel' n voto, di
J'(~il() r;~.sencialmentl' f)olitien prival,iy" do ddadi1D, declarou 
qUf' será consid'eracto cidadão ])ra~ilpirn, p incluido nO alisl::l
/]H'nto rle,itorrll. o «r"tl'rlng-ell'o» qne n reql1 p rer, lendo fi'; T'P
Ijnisi\.os lega!'s. 

'\'.:-,t.' I:~'''' () I'ael" 00 estrangeiro l'I'qUPI'Pl' a ~Ua incl118ão TIO 
;i1istamrnt.n I, Sl',r alistado dá-lhe liirpifo, rj(; CiOAdãc. hrn~J
I"irl-'"" "Pis:\ e :\lrneid8. «in IOCr} di» i . 

,\. clf'clar ac5,o fpit:l 1wlO reeolTpnte, !lO <1('1,) de regi"tr-al' 
""U" ftlhos prrantp O official d ll l'p!"is.tro civil, dto que ('1';) n;l
tlll':i1 da Itnli8. 11110 Y3,lr como ]11'0\':1 de que pretendp~sl:' CO)).
'1'T'var sua naeionalidad .. dI', origem, porque nã.o impede a 
ncqll i"Ít,'ãn da 113Ciol1nlil1adp br'asilpir:l visto ter sidO feita pe-
1'anlt' frlllr'eiOTJ:1ri o incomJwtt~nte [13ra 1"'cPheLa é nfio const,ar 
li,,·s."1' f'irjo l'erri;::lrnda rm livro ",-peeiaJ, ('{Informe (, exigirl'-' 
11lc de!'rc,'to Jl. :3\1-'1, cll' j R00. DI've-sp c',ntendPr que HS expres
",)ps --' n;lllI]';i! Ih I1~dl:1 - indic3111 nJlt'J1ns (l logar 'c~D na~ei
ll1Pnt', r]o r1c-'l'lal'n])lp. nãn r·ql1ivalenflo ~I manife,,~ta(,'ã.o e1arcr ti,.. 
elJl1spr\,;ll' ;1 nacinnnlidrlc]f' df' origrl11 .~ como hem rlrlvl'rtin II 

:'-:\lPl'P11l0 Tribunal, rpr ll l'C;3nrlo o nrgllll1l'oto l'rlrD dn Trihunal 
,1(' .ru-j ir,n d,'. ~. P;llllo r "Hrwist:J rios Trihnn::tP~, lr,cn rit.») . 

,~ I'rl,pc~Jtí. rln notllrrllilnrão 'd8cil3>' l',('re"eu Bento d" 
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Fr1ria com inteira applicaçiio ao caso Ora em exame, o se
QUinte: «O ar!. 693 da Constituição Federal é terminante. 
Klateria essencialmente constitucional, qual a referente á 
('Jualidãde ele cidadão brasileiro, o dispositivo que a contem 
não pOdia aboolutamente ser modificado de qU<llqller fôrma 
por nenhuma lei ürdinaria. Qualquer outra lei nã" poderia 
portanto. tornilr eS8H naturalização tacita dependente de nlll 
neto positiyo, qual o de pe.clir ou. aeceitar t.itu:o d.e eleitor 
federal, ou exercer emprego publlco, ou solIcitar ! Itu10 de
datorio de drladil'J brasileiro (<<Revista M D1rPlto, vol. 18; 
pago 255.). 

~em cust:t~, pela natureza da causa. Deyolv~lln-se o~ 
autos, no prazo legal, ao juizo «á qUO.l!. 

Sala das Sessões dR Junta de Rt'.cursos do Estado do Es
pirito S:mto, 8m Vielo,ria. 10 de maio de 1917. ~ José Ta
"ares B<lslos. Vencido. O recorrente foi excluid0 pelo .iuiz 
(Ia quo» -- "por não possuir bens immoveís.», Esiefni o mo
tivo unic" que deu logar ar, ·presente recursO, Nã0 se tr~ ta, 
vois. de natur:'lliza<:ão tacita, • 

D<I Jeilurfl elos documentos apresentados se e,videncifl qu'c 
o recorrente ~ possuiu bens-bens immoveis no Brasil,v(?l1-
dendo."os antes da lei n. 3,'139, de 19\6. Não os 'Ooc~!OlÍe ac.
tualmerJte, Não satisfez ° dispositivo do art. ôCJ~ n. 5 (I" 
\'o!1stifui('ão FedpI'ul, que reconhece «como cidadãM bra':lÍ
leÍl'os>l - «os estrangriros flue possuirem bens imn,oveis no 
Brasil e forem rasados com bra,~ileiras ou tiverem filho" hra. 
sileiros, 'comtanto que residam no Brasil, salvo, si nllmiff'sta
rem :1 intenção de não mudar de nacionalidade.)). 

Não se afaóit(\ deste rlispnsitivo constitucional a lei eleito
rrll n. 3.139. ele .26 de agosto de 1916, art. 5° ~ 2°, n. 2. 

~ota quet' que o alistando preencha a eonclicão do C\!'t. 5° 
no CItado art. 69. Si tal não houver feito, não póde ser alis
tado - faHa-lhe um requisito - «o da pos~e ,j" hens immo. 
veis." . 

Accresce - ° ~Iis[ando ilãn juntou docnmenLo que pro"", 
a '3118 r~t.rtda no p:liz :mt 0 e c]rI proclamarão (b Rep\lblic~. pal';' 
elJa servindo () ~etl passaporte ou nocurnentn rluthe;ntico. 

Qurmpr'ic!e ~ffjrmar que I) recorrente aqui f>sti\'es~e an
iyq elo rli:l 15 ele novemtro dA 1889 ? 

, ./1. .iuntadi1 elo passaporte (lU docume.nto 3uthentico sul'_ 
prlfW ""58 falta. 

O f"CI)[·t'l'ntl' na" (I1J35 ee!'tid1'lf'3 do re.gistro eiviJ declflrml 
SP]' it~liann e nãí> cidadão brasileiro bcitamente nnillnllizad0 
011 pr!!, outro modo, como permitte a lei ~ natural1qr]o. 

Por' 1'3."1:"; fundament"s muito hem decidiu n .iuiz «,1 0UO!>, 
indeferindo o rpl"[uerimpntn do recorrentf~. -

Cumpri:l <1 0sle .íunhr· fi prOYB dI' sUa «n~tl1r,'1Iizf\('ão h 
,'ifa» um 0ulr(l rl"('urC;n. flrlr<1 ser c::\ll"~ pf('\'oc~fl<1. 1:,.g;11nllé'Dti' 
repuln,:]o eleitor. llmR YE'7 quP não nuss(t(' maj~ 1)1"'11: irnll10-
wi" n" Brflsíl. COlnO P:ll,'nteia a CE'l'lidão de fIs. 11. peln 1"[1I1! 
~" Yf. '11.1(' (,111" Y0nr](·r:t 11m hrm immlJYE'1 P111 m::lÍo r1" \ 01G ._. ;, 
"Ili('(j fine possui:1 n311uelJ:l data, 
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Ora; o motivo da sua exclusão -- foi niW possuir bens 
jmm<Jveis. 

A certidão referida, fls. 11, veio eJoquentemnete prOVar 
que o recorrente não os possuü actualmente. 

E' evidente que. de accôrdo com a recente leieleitvral e 
ConstitJÍção Federal .- bem decidiu o.j uiz «a quc», devendo 
se!' confirmado o seu despacho. : 

O titulo de eJeito!' de 1915 ~"e não dI' H104. ~omo se lê· 
na dccisiLJ da ,ítíntal» nada prova, 

A lei n. 3.139, de 2 de ,1g0Sto de 1916, :lrt. 31 pereITl
ptr.ri2.ruent" t'st~belece que. qU2tro meze~ rlepois de regula
mentadft 8 lei. 'ficarão sem vigor os alistamentos anteríore3 

Assim, o ;rdão de eleHor rl(" 191°, (n jnnt!1r1r, rf!lo fAcor-
]'f'!1 f,E') firou sem V3 lor. ' 

Com f)l!C nada se prova. 
«Titc. Fulgencio", ,~a carteira. do eleifon, edic'. 191;;, 

pag. 10, diz: que - ~ão basta para estabeJeeer a qualidadl' 
de h!'flsileiro nos lprmos expressos da lei - quI' o alistandG 
pI'ove Irl), filhos bl':Jsileirüs, ou sf>fcasado com brasileira -
«sendr, :linda preci~() provar 11111' nOS8lH' (tfJ11pO presente~, 
immovpis no Brasil 

CumprA bem ponderar qllc o ferro!'renl,p, com a cerlid'i .. 
de fls. 11. anen8S pf'JVOU que «pOS,t1 ilH ;) f,p m3 io de 1916 _. 
«hem \mmov",l" .- e este foi s6mente um -- casal. 

Niõn possuiu «bens imm(JveiR~, romo quer fi Constitul
\~ã:) 1"1~de[al na "rI. 69, ~ 5". Este ~ 5° p...:::il!A ~ pluralidade> 
de~ses h[>n~ li ná" ~ sínmlaridadp. 

B' por ,INfI:1 i< s::\blllo CIlJf>. l11dp p"ndenlc- r.\... <lllaesqu;~r 
rOi'mJJiLi~d('s ser.:i"l pxpediclo,~ ditulo3 dec!ara1oríos de cida
dãos hl'a~ilei!'os)! (\'JS aue o reouererem por si. provando a" 
~()nrljr;õ(>'l do art. 60, ~~ ,I" p 5° dn r:f)nstitllf~ão Federal. 

Tudo é facilitado ao estr:mg,'iro - - uma \,P7. qUf' ~At.i8far:? 
n "xig-irlo pela f:0nstituição. 

(I insigne juiz feder"l M ~. vara, nr, Pires de A~bu
ouermlP. em sf'ntrnr,a d" I ô rlí~ a!l'osfo de 1 !l07. ~in~ «Revigta 
di' nirei/ll», vaI. V, fliJ!?, 539, oecirliu, e com acertu, qllM 
_.- ,,;,~ ('irrllmstanciél dI': um sutJdito i{éI!iano tre nossllido im
lY',)'V,·j, no terrH,orio nacional, e ter sidn ,"leitor. jurado e 
VE't'eMl(\r em um municipio fie UlT! Ef'it8do --- não autoriza a 
.:rmsidf'I'<>I-o fmturaliz"do hrasileil'o rlpsr.le (111P nrnhurna lei 
;J-", ';,fI"i)llb eSsa virtude, 

I) dicrw .1nir federal rIa 1* val"l 1)1', Raul Martin~, 
em spntenr::; ri"" (1(> 3go0Sto dI' 1916. «in'> ;:Revisb rlP, Di
rpito", vn1 '1 j. pa~ 352'. hmbf'Tn assim r.lecidiu: a natu
r~llizJ,.;'io i~cH8 11ão Dóde s()]' «presumida, depende de pro 
yllS: " '1íio ler feitrl'(I es(rangl'iro a (r'l:hll'~',<:;ão õe conserv']]' 
'1 wn li;lrion8lífi,'de de ori!?p[Y1, ~ nFlil i;!,lll7 n prov;) dn qll~
lirlnde ne r,id:'diiD hl'aqi!eiro, 

V«iq-~(> r, Gil!' dISf/Õ!' com clareza n decreto n. 6. g~O, d" 
j r, d,' 111~:1Í" dp HH18, nrt. 1", Rn)lre " «n,tnrn\ização taclta", e 
em pl0rw vigor, F,' df'ciSYln: - ., !1er!'(,lo 'lur !'J'gula :l ffi'1-
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lel'ia '.<'1!rli"da. LJe Illf'..Jn [lcr,';llljdOl'lo diz II tl<'I'I'.:lu: «Ar
tigu I~' .\0 C~LI'ai1g('r<l, I'i' ('d-iO li" ~ in dn arl. I" t'(]uC' :whafi
<1\1-S<, no Brasil R 15 d,> u,!\'em);!'" ri<' 188l/, lliío declarou 
:ltr' :.''l d L, ;jgosto dI' 1891 __ o " aninw de consel'\'~r :) n:)~iona-
lidade de ol'igem), fJue n5() liwr sido alistado eleito!' füderaJ 
ou estadual at(. 12 de rlc;\emhro ;ir 1~07 (o titulo de eleitor 
du rec0rren[c \( de J 915. doe, li, 1 í· srni expedido «tit.ulo!> 
'(~lal'a.t.orí" de 'cidadào hro.silriro,: «('-. porém, indispensa
vel quP pro\'i~ préviamenf.t';) a conlinuida(k do domicilio 
BC) log:l!' onde 2-p. acllan. a l~) dI' novembro dp 1889, nu du" 
suceessiyo~ domicílios que' 1,'llha tldó desdI' a mesma daLi 
até 24 u" ag'l,oto de 1891, Estabe],'('e (i ]lm'af:;T~ pho nnico. 

Esta exigl',ncia se.rá satisfeita com attestados das auto
ridadf's .iudiciarífl;;, municipaes ou j)oliciaes e por qualquer 
C'utro meio 3ereilo ('fi direito. O art. ., -'t estatue: «Para as, 
signal' I) titulo deelaratorio rie cirladi'io brasileir,) [lOS estral!
:;eiros comprehendirlos nC1S arts. -I:'~ e. 13 é cOm'prtentr o 
Ministro da .Justiça e Neg,'cios Inl ei'iores, a quem ~(;l'á di
rigida 't peti{:;io», Por Jim o art. 'l:! pl'r.screYC': "Será orga· 
nÍzado um qmuiro f'stati~tirn rlt' lodus in estrangeiros resi
dente;:; ih) te'rritorio nacional e taritamen!C' naturalizados f'rn 
\'!rl ude da COllst.ituiçãm', 

O~"l! «1laragrapho unico» cliz: -- A lIf'ganlzaeãn deSSi" 
11uadro fica, a C:1/,[1'O da, R!'prJrlir,ão ue 'Estatística», 

E' (\ que' \iç;ora p regula a naturalização tac:lrJ, Raul 
'.\I'artins, senienr:a citada, affil'ma: - «a naturalização t~
(' ita» n1\ü póde, püis !'oH lJresumida ppla simples omi~s3.ü d" 
\ ,- nta(k; dcpendt d,,, prO\<i,S <<precisa '-er reconhecida e af
t'IT'mad8. pnr ados nfficiac',,» positivos, flue não deixem ctu
\' ida sabl'e a intenção do naturalizado, o puro faetc> do os .. 
I r:l1lgeÍro não I er feito 8 declaraç:ã .• até J data. dE'termÍnaCla 
dI' ('on~el'\'ar a naeion:11idadp dI' origem. si Ihr confere , 
,·dirpito) de adLflliril' " ql1alictad(, dü· cidadão br;:l,·úlpir,l, -
:~ão induz rlf' modo algl.lm a <<prova» PSS;t qualidade», 

E, ilepois da promulgal:iio ,j:1,,; lei~ que n~'gularflm o }ire 
I,tilo C,)fioti(ucional sobw· a :tacit'i\ n~aI!Ti1lf7.!1Oção, 'nnd'" ~l 
prova offerecida pelo l'<'rnrrentr '! 

:'I'r'nhuma, 
-'iãn consta ,lhsolntanwute qUf tenlw ebtido nu ao men,," 

jll'ol'lll'adQ ohteT o titulfl drclaraf,ri,l cJr' eidadão brasileil'o. 
~em fi" lllenoS junh1l1 litulo dr pleitor federa] ou esb, 

rlnal atr; 1? de dezembro de H107, :~R0 5nnlou iQ,'tl~lmpnt(, 
litnlo alg-uID de eargr; puhlicll. 

Neste recur~o li;}, ]lúi~ p['Ova d('~~n n!ltllra,li73dí(' t;l
: i ta 9 p(c'ja negnt.iv<l i'rrá ;j J'''~Sp\)st;L 

'E' I) grande aovogndo Rodrigl) Ortavio no -<r'll preeio~t). 
; ".'l'{' «Direitn d,) E!'tr!lngeiro no B'r;lsil», qUi:' no n. 5R, Sl1S
I '.'n!a :1 «!lé'cl"sRidaor» rio tif,1llo ol'clarntol'io, :'\ssig'!l,irlo f"el" 
)íinistl'o tio JntprioI', 11arn :1 prDYa na nat.urali7.3.(',fio lael/fi, 
,!u:mrlo (. rstr:mw-irn T1ÔO tiwI' ,id(. alistado eleitor, nf<m 
110mead,) ])81'8 qtlalqupI' r~rg-o federal ou e~tfldual até «12 Ge' 



dezembl'O Je' ) 907», devendo tal titu)e SC'l' ~ "e:.:pedid .. l/lt~, 
mal1 te «pl'O":1 pI'Cí'i;h da continuidade de dOIUicilio no 10i;al' 
"ndE' ,~e achava a 15 de novembro de 1889, ou dos Sl1cceS
,oiVD.~ domicílios QUe lenha. lido desde ;J mesma data ;)lé 'l4 
de rlgosto de 18'91, em que terminou o pl'3Z0 par3 as de
r!ar:lçõe,~». r;, sobre a nat.ul'alizaçãQ tarita, Cc'liVPill não 01-
·,idar o caso de um julgado citaod pelo douto ROdl'igo Octa
"io, ob1'. reL nota 99. Ha um julgado italiano receute, diz 
t1 aula!' do (ú)ireilo do Estr:1ngeiro no Brasil», p, 109 pelO 
'lual se recusa as disposições Ô:I lei brasileira, relativas á 
Ilaciona lízaçiio t.acita, .) effeit,.o de pn'o1' O italiano dc' ~lla 
JI:lpionfllidade originaria, (Clunet, 1908, p, 1.268). 

O accórdão (lo Supremo Tribunal Fedc'['al de 1 de ou
tubro clt' 1015 e. publicado pela «:Revista de Direito,>. vol. .',:2, 
J" ,'lR3, \'C'm prO"aI' o contrario do re"oh'ido prb m3ioria d" 
.I ilOta dE' Rer.urso. 

flesolypu nE's(e ac.córdão () Egl'E'gio Tribunal; - «que (I 

lE'gislador consfitueiflnal não pstabelece {) mei,) de serE'1ll 
,1'eit8,~ rlE; rlC'rlarar,óe" :.obre ;J. nacionalidade de ürig'em para 
cc reputar r>xeluida ;', naturalizarão t.~H·,ita; que a intençfll' 
[;l: f'ntrangr'ir.l, llt''':O:f' caso, póde ser lllanifestad~ em f6rm~ 
,] Li(henlica, r, comeg,uíntenH'nte, em ados' solemnes pTa;ií
{'~,do~ perante' o labellí1'in nu offieial do registro cível, e,)n
t,H'rl'wiâ dl'cidúl o Surrr>nl<' Trib'Ullal 1>1'n ncrórdão dF' ~3 dI' 
,ianri ['o de [907, ag'gr8\'o n, 1.1'20; qUl (J decreto,!l, 391), tio.
j~, df' lI;aiu ,h, 1890, ('itadO no acrórclfio r(~r."R'rídn p['O(,Uf'(il1 

JacilJl:l!' ~l'-' .'str~lJ)g('irtl ;1 ll1:111ife,~farãi) d;l \'rJl1l:id,~ .10' ('n]1-
srr,\'~ll ;\ n;wionali,I:I.uf' dI' OJ'iI:'f'm, ]:I1'J'miUindo-llJr ]';1;'('1' ;1 
lii'c1al":H:~ío Ilãn ~I', jI('l':1Il1!- li ;'f'('f'darí,) da Camal':-t .\hmil'lfiilJ, 
('"mo ,,"!iltU(' I) ,Jec)"'ln 1'1, 38 _0\, r1f' 1,1 di' c!pzl'ndn'l, di' I S'i~1 
Il1a-, L:lnd"JI'm prr:ml" "" c-Ôl'riYi'i1i da llel,"~arin, 11 :1i,!'en!c- ((In: 
~·\1la· Illi ,j,iplnnlatícCl da n:lf'ão '-1 '}II(\ [l/'l'lronr'I'T' (, !lro,'I:Ü:lIltl' 

F"j s0m,'nil' n ((lU' dr'cirliu " :lcr6I'diín, 
Yr·nl ,'I acr-fJrc1iín ',o1nfir-mal" (I qUI' ç,.-. ~\l"t,-'n[a: êi 11('("'-

"L,LHl,· !lI ~r'l' mnlli 1'1 ,~i ruI:) a in! (>nd;"1 I\'. ('qrangroH'<, ]1(11' \ J:i 

ri,' :II'! IJ" ,nlemnl'F, 
()n.-I.-', 11018, II 1111 ,'n(11 (I I(,;mif('stad~ ,'I'II fôrma :lul!lPnlirn ') 

UI1:/f" li' fie! ri:': ~()jPJl1[lro~ o[)l':.l!l(,;-tdn" ]1e10 r(>cn[TPlJle Tlf'l ;)nlr 
rln ;;,j.r'lliiin ',li "j'fll'ial do Rrgi..:ll() Ch-il'! 

T,'xln:Jlnwnli' n'i)rodl1zjmo~ (lS trf'chO~ ele [{ilúRICO ()CT,\
\'In ;1n ,"e rll'l'llp;(I' ri'; :11'1, (jf', ~ "i" da (;Oll~1.jtlli(:iio, hYP"ll1l·,":'· 
(1'" )','r:1 i·"n, 

Di" (, [('f(>I'j(J" I' dllll(') autor: - «Em lflj;IC;;]t) ;1,'.1 1',;I['~lIi
oJ,eú't', n l "" 1';I.~n," rio d;'I, ti0, ~ ;)" ~ ('os que jll'~~nirl'm bp!12 
iIrliWy,'js no Br;lsil ,~ j'nrenl casadrls efim lH'Hsileil'il" ,:Ill í.iv.·
l'f'lll fi!t.(,E' hl';hil,'il''-l,", frmü' domicilio' lln Br:Jsil" ~ «fi lí
Jull' ,w, ('XpN)p m,-'t!I;JJl!" }l1'O\ ~ dp,~,':l, Jy;('nrjrITIad:-ts r.onài<:ó('." 
r(,iU~ 11l'lfi" n>.'i,," r::;';lli:lI'c'';'" ['~"~r «titulol .[(,c!;l!'atoriOn 6 as
,;1f!Jl:lIll1 pelo 'filli~\r" r!J ,T\lstic;l r >in'r' "cr snliritado por !J('-
1 ií'1íl' (1'1(', qn:'nd,,:, inlf'J'I>sS:lÔO tl'm '..-Jnl1lJrilio fÓT'il da Capit:1! 
FEdn~d, devE', 3ff' ;Jpr~scn(ad(l :lO (,hefe do j){ldel' l11unicip,'l! 
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ch rrspectiva localidade ou á secretaria competente {lo Go
\,~I'nO Federal. «Todo este pno,cesso foi minuciosamente re
glll:'\do 1'1'10 decr~to n, 6.948, de 14 ele maio de 1908)), 

Jlllltou o recorrenle e~te titulo? 
Clll11prin r1 reClwrentc com o estatuído pelo decreto nu-

1l]r~IO G.!H8? Não. 
Pl'I'1r,edeu dentro da lei o juiz «8 quo", indeferindo o rc-

clllPl'imrr:to de inclusão _ . 
- O I'fcorrente n1\l, pó de seI' cidadão brasileiro, 118m mesmo 

p"l<1 :-:atur1é\]iza~ão t8cita ~- contimÍa a ser' italiano e Híc] só
mente -,~aliano, I'mqnanto não dér prova de tlC'r ab:mdonaclt,' 
~l n8cionalic1ade ,:l,~ origem, A investidura de cid,'dfi\1 brasí· 
lei!'!/'. flll,' lhe eonfel'!u n m8iori8 da junta, ser;) terr'1'O)';1Tia-
e sórflE:-.Ir para vota~. -- J{Jsé Bernardino Alves JuniOl', desi
gn,lc!n :\"1'>1 ('~('l'ever [) decisão Pedra Martim eb Rorl1:" 

Ô~· SESSÃO, K\! 2'5 DE JULHO DE.191 7 

l'RESIDE,'CIA DO ~R, URE,no SA:'íTOo, PRESIDENTE ~ ~rE,(,F:LJ.n, '2° SECIlEL\ nu' 

A' 1 lJora da l,aI'de abre-se a se'ósão, a 'Iue C<lIWOITem fh Sr~. ; 
A. Azeredo. Pedro Borge:i, ~Ietello, lIeccilio Lu?, I 'ernil'J Lobo, 
L()j)l~s (,onçalve,:, Silverio Ner:,', lor:io do rh-azil, _-\ ntJllc jei-llllO" \len
,le,,; de A illleirl:L .José EUZ9bio, A\.>dias 'leves, Pi l'e~ h'rI <"iI'd, [üiJeil'(, 
GOlli;aÍl'es, Francisco Si, Tholl1~7. Accir;ly, Joáo f._I'1'.1, E!,,) ,le: Som:l, 
Epitaeío Pe"soa, \V a Jt'r't,c1o Leal. Da!ltas Barrdo, :\ra lIju I)ÓC~" 1 ta,r-· 
:l1lIndo ,le :\lirauda, Guilherme Campos, Luil, Yiaflllll. ,")[\0 !.i!iz A1H:";, 
I\liguel de Canalho, Eri,'o i~oelho, ,.1.1cil1c1o (Juan~b:'.l'a, l';lIl!U dc: 
F,'onriu, Franch::o S,\lles, Hllcno de Paiva. BOl'n<lrc]r, \lont,:Íl'n, Horiri
gW\,; Alves,Ellgcuio Ja.rdim, Gonzag:: Jayme, Lcopl)!!ln ,t" Rlllll'-'8'i, Jn~(' 
l\furtinl1o, Xavie[' da Silva. Alenc~l' GlJimarãe~, Uenel'o~o :\[::1I'</IH", 
S,)~res dos Sant')s e Viu,orino l\Iontelfo (4:3). 

De)'Calll ele comparecer com caUé'a justificada I);; Sr,.,. Hegü i\loil
teiro. Costa Rodrigues, AlltO[]io de Souza, Cunlla Pedro,,,, H05A lê 

Silva, Ribeiro de Brito, GOlIle,s Ribei!'o, Sic1'1eil'a de i\lcllc;:es. !tuv 
Barbosa, Lourenço Haplisl.a, Irineu Machado, :\dolplio c;ol'llo,Ut'r,-"I" 
Elli;;, Vidal Ramos e Rivada\'ia Coerêa (iG). 

E' lida, posta, em (U'icllssão c, sem deb:,.te, d[l[lrovail:):1 ;lC I :1 d,1 
sessrto anterior. ' 

o Sr. '10 Secretario (]{I wnta do seguif.ltA 

EXPEDIENTE 
Offir,ios: 

Do Sr. Ministro da Fazenda tl'ansmittiudo " lllensagem 
COil1 11111' (! Sr. Presidr>jnle drl TIcplIblica rn111Jlll1nicil aU f'E'
l':lJ]O 11:1\'['1' ,ido fcilil J,' d0,cl'd{) legi'iLllhl' li, :1 2~) L de :'8 



de junho de 1017, J. correcção de que trata a mensagem en
\ iadJa pelo Sr. Presidente elo Senado sobrl) n resolução do 
CongTesSo releY3lnc1o a pres~ripção em que incoITf'U o direi lo 
de D. l'llaria COTIBtança da Cunha J\Iorei1'3, para o fim de sp 
lwbilitar ao m-:mtcV,Ío deixado por seu finado m~rido, - In
teirado, 

Do SI', :.\[inisl]'o ela Guerra prestaJ1lfl0 informações sobre 
(} pro,iecto do Sonado que manda readmit t ir, nos respectivos 
postos, nas quadros do Exe-reito e ela Armada, (\3 officiaes que 
so c1emiUiram por não aDceit.areD1 32 condi<:ões da amnistin 
eoncedidn :tos revoluC'iolnarios ele 1893 l' dcC'larando que no 
Exercito não (cxisi e nrnllLlm oHicinl em eondição de aproV2i
t;\f' :ts \'ant;o!:!'Jns do l'r(}je~to, --- A' Commissi'ío de Finanças, 

Do SI'. Ministro ela !\!3I'illh3 [>ff'st:tndo inrOl'mações 80-
])1'8 n 1Il,:"1110 [Jro,íeclo 'J dOI;la rando CJue o quadro Q. F. 
ereado pt?ln t:!pcl'etr) It. 3.'178, de :30 de QUll1bí'O eJe '1910, ~x
Un;:mindr) as Illtimas I'r"t!'jcções r10stns :is "mnisti:1s de 1895 
I' 1808, del'e S"!' eonstilllido ctn totalidade dos :wmistiados e 
clc;miltidos no bit'IImio ôilquellil lei, asse;:urando plrnamente 
() tli1'0itrl de indns, fazendo elesapparecer ~- ,moIDillia existente; 
u1tI'i' 03 "fficiar" a rjUf'U! \R8 aproyeifar o proiec!c, 1'111 clk, 
('l1~ofln nn S"Il,uio, - \' CommissRo de Fin~:.nças, 

OnDJ~~[ DO DIA 

:\LTEf1,\~:,\O DOS f.11\'lnf'R ENTnF: os ESTADO:" DF ~,\N'\'.\ C ",'r'}T.i\_ 

l1l N.\ E DO L' <\HV'; fc 

',o, r1i~CllSs?í(, cla proposÍ\Jo d" CélIl18r:, cl03 DeflL,lados 
n. ,t. dr' H)'17, que aflprova o accôrdo crlehrado entr,:, o': Es
tados elo P:lranô e Santa Cnthr,l'in0, modificando-lhes 0-' li_ 
mito", 

o Sr, Alencar Guimarães - Entro ne~te cleb,1te. Sr, Pl'f" 
~idellje, (,O!l1 ,'1 mai;; compJef;l e ab30/ub serc!1ldade cle es
]Jirito: nilo InP irnp2111' " eile llf:mhuma Dab;:~o que não O)~S'l 
~['r eonfe,osi,d,'l, qlle não eleva sel' i'onsidrrr,da fi]h~l de um 
sentimento dig'rl!'-' e nobre, .qlle não e'Olll,teC0, IlH~8 r('alr;a, que 
:não desantoriza, n1;)S ])resUgh, f'[lJe nãr; ,Je51ust1'8, '11(1, honra 
i; ronclllcta dos que nr'lle se in:opiram, 1':1]';) o cumpl'imenl J 
00" seus deveI'es. 

Não obedeço nest.e momento tão doloJ'oso para a 
vida elo mrn Estado no esforco que di~r)(mdo nar;) impedir 
quI' seja "doptéldo 111']0 Senudo Federal') 1('c0rdo 11' 20 de 
cutubro, " nenhulll interesse pequenino p:;;ubaltemo de or
rJPf!1 [J:<Tt.idnri" a que, jamais, SI', Presidenlp, n" rninh1 52, 
tongi' (5;)l'reir8 pOWiC8, sub,wc1inei as nJPlhnT"';; I' ~" J11Ú~ T'O 

])1'0,0 iISpil'8rõr~ (h lllÍnh<i, Ir;:]';}, 
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Fallc, Ilo,ie ["'('l'aIl1<' U :-;"llado da, R"lJuldil"\ ','C'Ill ,I ilH:',~ll1a 
slllceriuaLle ('om r/11P raJlpj :10 P]'(>~irJ('n\t' ti/) llWl1 l~~ülrli) 
'lll;1Jldn ~dli rllPg011 a 1;01.1('1;1 1/:\ ,oJIIt:ilo d;\du p','JfI f'lJ)jlwnll' 
~\'. Prt:',;idcnt\' da, R"[)llblll\l ao tOl'll\I'lItr1~u 1I11g;I'i qU(' lIOS 
fl1aIlIL:lll ('m ('ollt'lj('10 l'Onl [) E~13do ,li' S~DI8 C<l Lha I'llla , 

Fali,., It()j,' ,'(I!ll,'1 fallE'i a ~. Ex., li;) cOIl\'i·'riío de (/W:' 
cumpri o mdIlllr I' o lllai~ santo !I .. todos <í~ rnt'll,~ deyer,.,,;, 
1,rorlll'ando illlprrlir flUI' S, Ex. 11g'<lSSe a ,;;11<1 r<,oponsahili
dod(' a 11m aelO ,'(ImO este que l'OJl1]WU T)<1l'iI S pJl1 pro.' a~ tl'a
l~irõesnobjlissjm8~ do SPll ]l<ls~ado, .. 

() Sr.. Gr.\f:no!'io :\f.IRQCF:S __ o .\5n apoi:l(\n: ,..; Ex, 1111I)('a 
se ;;p.ntin li'ío .. 1I'vaelo ('amo :1g'OT'a. 

U ~F1. _\f.E:\'C.\P. (~UIi\IARc\ES . '. "werificando no Illj'~rnn 
h'lllpo ,," intprr~~s('~ ~\lperiol'(''' do ,;;;('II t.orrão 1)'11al. 

O SH, GE.'iEflOSO M:\RQlJES V. Ex. não ;~~tú f;J!laod n 
('Otn 'I o;(>]'·.:'!n ifJade (jlle ~prt'gI}Ou. 

() ~n, _\I.ENCAIl (;jlLVf.m.h;,; - F,illo, SI', PJ',·~irj(>l1/p. ('1 1m 

'I ",('[','nicla(]f' elc' um h O !li <'I)) IJtH' sC' llabilunu ',\ ,Vi'I' I iç(';)dn~ ~l 
r'~Sil q-u(',otão o.~ d('sLino.~ (~ :1 ,~alY<I\:l(J di' ~l\a k'rl'a. 

Fallo :;ulllll homem qu" oJl!'df'('(' ,1 um UOS n1ni~ plll'OS ,}.:, 
sen/.1rn<,ntos, /la dl·rf'~a d~ mai- ~:H!r:1d,l li,' t.odl1.; ;1~ f'[I\I~aS, 

n Sr" (:E"'EROSo !\lAHQl'ES -- :'Ilul/n 11\,111, 1"")1'1';:1 fa!ln 
SE'Bl 'jfl'encl,>l'. ~('m :1ta,rar in,in,,1 :llIl,'ull" , 

(j ~n, .\I.E'NCMt Gl'L\Llll \ES .-- :,\ii,-, SI"l. lh'l'(.;1nl,-,. ('OI!,,) 
1prOUY(' '10 honrado S,'nadol' r,c'le, AmaZ"lJ<1", na ;t~pf:r('2(\. d;\ 
sua phrase p'"jorat,h;'1, «,, ;1d"og'1f!I', :11'~ i\:ün:Irlo dI' lIma I'all"" 
Iil:h, ,c.:('1.l, :Inl('s. lIé'sl<' J'f'~inll>. ,].o,"d,' ,}"'I':- pl',-'Iorir> " (,\'
!IOelltt' incn!\r[wlrnl.(, illhabi\ tah"7, 8r'. Pl'ç'~irJ"n\(' (1liífi 
';jjoiados'" m:li' I> {'XpO['lll.. tl"s""lll Jm'-~lll n,' rlp dr~]')lIaç,ãll " 
,-1" angll,jja .fI' 1I1Jl pOv,-, 'lU" fle1';""II, Cfll(' ('J'PóCI'1l I' qUí' ,.(, 
fnrmoll na ('oTlI'icç)'jr t rlr 11m din'it", ,/Uf' .i:ímili~. T'Pgu!ar l' 
legitimul11f'ol,'. Ih" porlrriil,;pl' cnnl,.'-IfI,Jo ,. iJUf'. dr um mo
mento par:1 '-'1111'11, inopin:1!1:l I' ]-lJ'1l1:11m"1l!'\ ,1 \',~ inlf'irnnwnt.f', 
silrJ'Íficado, 

O 3ft. C'r1,)lER"SO M,'\RQ((I':S __ o \', Ex, «~ r,'f,>n, íÍ "I'll/.rnt',l 
ri .. Suprl'mn '1'r·;I1\111a1. pal'pr'f', 1\111'<111" 1'111 il r(11f' d;~irlill':, 
p!eÍ(o. . 

O Sr" ,\.LE;\'C.\R Gpnr.\R.\ES '-- n"firl)-llW ;1 solnç:i n 011,
(,[\('<'r1'a o Pl'o,i,?rlo ora Nl1 drb:lÍ,', 

O SR. C'rEN'fmOSn M.IR(lT1ES -- f')j<l. ma' anl r . .; rli-Lu :1 (:::In".1 
.i;'1 es!cn'<1 .l111gnrln, 

O Rp. ,,\r.E""CAn i3U2\Lln."ES --- Re[iro-Im' ;, (>;1.<, solll~ãf). 
j,nrqu(' dI' ftkl.a" <J~ ,';I,]Uç.Õ(l~ qlW n lHig'io rlt, P;1rrtnÚ ef)f], 
:::anta Cnthn1'ina j.1O(jpria :HIlf)riz:l1' ('sta (\ :l p.,iOI, 

() 8n. (; r::'\EftOS(J \I,\nQL:r.s ~ y, Ex. pl'f'frre. rom rel'
tC7a a sentença do 6upremo Tribuna!, 



SfSS.:i.:o nr 25 DE ,JtLHO DE J9i7 

IJ Sl\, ALr.;;"(:,\It GUnL\R.\8S --- hw que nã(1 preferi)' 1\ 
Stnlenca 3 ,'sta . .,olu~ão'? 

"\ s(:n(en~n ,'manuva de um 110s j)orJ .. rcs polIticos nac-iD
JlaeS, e. pfJr 111<118 iOJusta. 1ll1(,Ua " <1.l'bltral'i;l que ella fosse, 
I'I'n c!evrl' nL'S~o. como hJ'asdrll'll~ p J'l'puhlic3110S, submetteJ'-
mo-no~ ,í ,-,8.":1 r/pci"iio. .. 

O SI;. I ; Fê\EI\OSO .\L\f\I~l"E:-' - '\la,- ~i n.í~ iJ(Jd..:;ri&lll(j~ 
úbtcl' lllnb dI' lllll lere,,) do ll'l'l'itol'io de um modo digno '-' 
)iOnr':Iso? 

O SIl .\I.E:\Lllt G1;1.\1.II\"L:-' - :1 o<elÜI'IlCa uo ~nllUn~d 
1131.' liaS Í!J('ommodélVa. Das ~1~US eff('ito~ não 'ti;lhamos receio. 
t) tl'ilJllIwl hal'úi ,-~xccdido a :sua clJIllpetencia e V. Ex. mesmo 
i"~,-) nlle;!Llu. Plll ,solernne lllHlliff'st<l(:i'i" populal', 

I) ~g, UE:\E1lOS0 .\/M1Q[:rs --- .\'ão Im duyiu<I Ilenhullw. 
:\LJs ljlH'ln ,\ (\ juiz d,H::ompE'tellcin, rio Supl'emo Tribunal sinfirJ 
I) pl'oprin I rilmnnl ~ 

() :"1:, "\LE1\I.:.\H Ciur:Il.\H_\E}-; '- ,\.lIeb'a\·alm)~ " lncono1lw
ll'11e ia ti" Il'ilJunal. a illcl)mpetC'llcia eonst.itu('Íon,il do tribll' 
!lal val'a conheceI' desle litígiQ. porque cll" n1h'. asscnta'<1 ,,".1 
ki.'; posiUvas que houYes~erll ,~ido yiolndas por uma partfe r' 
que o 'rl'JlJUll:11 CI tivess'~ de ubl'igal' Ú W!c.eSS3rl(1 obediencia o 

:\ ~1.'rllt'111';t do tl'ihunnl assentava em falsa eausa e Cl'ntr:; 1\ 

~ua valicÚlde tilJ Ita sidei s.empr l • fí'ita ;1 nossa l'Lllllpanlía CUlI
J\,rmc. :1 :Hl1ol'izlI da opjn ião clt! honr<!do Senador, 

li Silo HERt:lLfo Luz -- Quallrlu pleitearam, l1('l'anl,' li ~l,
lJ1't:1llf) TI'ibun:\l I'eeonhel~l'.ram-n·c. ,'orno juiz o 

11 SII .. \LENCAR nJlL'lAH.o~ER - Fo[ S. Ex .. velho (II'acu!" 
de un~n I!'l'ande corrente de opiniiíu rb Illinha (('na. que ('01]
dUZÍ1.1 tor1ú~ Os IJaranaenses 6. l'OnV1l'çã,u dI' qUe t'3sa sentenç! 
não mererj[l r~spcito, de ql1l~ l'Olltl'n. ('lIa o pOvo pOdia lryml
tnl'-~e. ('l\nlr[1 ,dia o fJoyn inteiro Ile"i;1 l'f'})E'lIal'-se, 

() "H. CE~ÚlI)SO :-'f.\lV.rl'}~S -- 1':11 pspll('nl'('i luul', ;]I~'i:k 
110 prilllOrdioi'. lia questão. 

() SR, ALEKC.\H (iTT'\HR-\EC' --- ~bc f'SI.'1 .~nIUl:ãu que .1hl 
p~t:i. fantl)l~m I'malla de UHl lJúdpJ'inroIlJVI'f.rntp , I; ITllJI();d:l 
Ú nO.Q~a appruyação, não ~(, !'cvrstf> de llenhuTll do- rpqllÍ
~i tos d.. "Cl lid:1dl' r:onsLitucional para que seja respeitada; re
talba-n,,~ I.) ló'lTitorio: ~JivirJe :t Jamill;] uarann'cns('; f:~qllel'i' 
a~ trauil'cw~ d'l TliJ.~fú i ' (lssad0, humilh<Lllu'i au" proprius 
olhos .. , o 

() SH GCNEflOSU ~.\RQ1JBS- {) aC~úl'du ou a si'nlt>nça '! 

O ~n, :\LENC>\11 GCl:MAR.3,.Es - .. , rebaixa os noSsos brios 
I' nos ('01101'[1. rlcanl p dos posteros, em contraste com a nObrez;l 
" civi,;mo rio:" nn.~,os antepa;:.~ados que Só' h,;U'ram por eSS,t 
causa com r) nrdor de suas eonvieeõps ,. vigor de ;ouas ener_ 
gia~. 
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o E'n, G8N ill\úSO Jl.LH\Q\lE8 -- V. Ex. esl:i nlo,.,tl'ando a 
pcuxão cOm que falIa, 

O Sil, ALE"ICAR Gu ji)lAH .. c\EB _ ... Mas, SI', PrL'<iide!li (l, eu não 
queda conduzir a minha Ol'ação para este teL'renO, eu não que .. 
ela absolutamente en[';u'ur :J questão por esi a fact:. I) meu pro. 
lJosiLo, vindo a esta tribuna, (oi rohustecer e compl,t-1' o (juan .. 
to alleguei no meu voto divl~;:g'ente da maioria da illui'tre COrIl .. 
missão d~ COilstiLuição e üip!omacia, não para voltar ti 
questão sob () s~u aspecto constitucional, porque dest.e ponío 
de vista el1t~arado já está, póde-~c dizer, fulminadí,l este 3C .. 
côrdo com a argumentação irresf'ondivel do precla,o Senado.r 
pela, Bahia,. mas para COmpletar a prova Que esbucei, l'epel .. 
lindo o ultImo argumento invocauo pelo illustrado .i~elatof· da 
Comllliss:io, para justificar a conclusão do seu pa1 (ccer, qual 
o de que. o Paraná havia recebido com applausÜ's o aeto do 
Sr, PreSIdente da Republica. tracando a linha divimria entre 
esse Estado ~ o seu contendlJr, o de Santa Catbarina. 

O SR, GENEROSO MARQUEs - Tudo isto é verdadf', porque 
a maioria do Estado applaudiu o acto, 

O Sn. ALENCAR. GUIMARÃES - E' verdade, diz o honrado 
Senador, Vou mostrar ao Senado que não é esta, .~orém, a 
realidade dos facLos, ~ 

O ;SR, GENEROSO MARQl'ES - Eu responuerei a V. Ex, 
com os facto,s tambem. 

O SR, ALENCAR GUJlVIARÃES Não preciso recordar a opi-
nião cleBarbalho, nem repetI!' aqui 1]S pala vras elO(fllenLes do 
Senador bahiRno, a l'espeJl.n do alcance de SO!llÇÓ8ii desta or
dem no nosso rklgimen C()Ilstitucional. Não pl'ec.isQ 0('monstrar 
Que em casos destes é condição essencial, 8inão expressa no 
texto ce'nstiturionaI, ao mem' s resultante da essenCL~. do nosso 
regimen, que sejam ~obre I.::tes assumptos ouvida o as popu
lações interessadas. 

O tNTij (lrio solw(> CU.'C1 :JL\isão [lrullllnciO'.J-.'ie o honrado 
81'. Prpsid(~1ir" d:', Ile:'llblicJ comprehcnde seis mUl1lcípios do 
Esbl(Í1l ri,-, P~I 'é1J1;\. 1, 'nUío (1.1 "i!'U,[Í;l, Timbó, !lia Negro, Tl'cS 
Ba!T(l."-; .P;_llJ\li~~ c CJI-?\ e1;:n,j~;1, 

Cle\'e;!ilj'r!lCt, pej() ~n1 [ll'delLu re' L'~lo:; ~cus camariS(d? 
}egitinlOs í'C[iI·c.ç ('nt1/11es 11.1 np:nIii'J ;];I(juc1l0 povo, I'orreligi(,
l1arios do IltlrT'f'- ScnGLlor ql.i" me Cll"H't"oU, filiados ao partIdo 
dirigido flc~lo Pre3id.enl0 dn F,"tado, j"'ommclOu-Sc deste moda, 
em tt'le.'-iT~mma cliL'lgido ao ~r .. 'l.f1'or,IEú d8 Camarg'o 8 '[Jllbli
c.aoo nO,5 IJril!it'ir'os ();]3 ,_:CJ Cnllh"cimr.nto desta ,sulução, na 
CJpit;jl, r~urtndo a ner::í0 do go ... erno ainda não lwvia feito 
1':11;11' a ollinião, (jue E" :llrtY.lifEStil\<1, llor :nternwdío d,1 im
T)nn~(1 : 

- «A Canw/<i l' i1 \J1'Plll8.çfio pl'o(eslam peJ'Hnle li Pi'eSlàenfe 
del Estado contro G :1ccôrdo par" a SOlução da questão de Ii
UliLe;: com o,visinllO:3 c<lllta rinenses. EstE' municipio perdE' 
(,oda ,1 zona jlovoad~, com mais de 5,000 paranaenses, COIl,\ 



tudas as suas melhores ['lquezas naturaes, E' pl'efen"d D 
<1Dvexacão do territorio á Santa CathDJ'lna, - Pedro Maciel, 
prefeito municipal." 

,0 jlrefeito de Palmas, Se', PI'esidente, VOI' accão e influ
enCia do rOl'OTIl~! Domingos ::loares, um ye!ho e intimerato de
úmsor do~ úil'ellos llilt anaeL'SCS, qUl', l](j r occasião da. sentença 
dA 6 de Julho Lle 190.\, t'1l1 «lllcetings» a que acorreu toda a 
lJopulação da Cidade, [oela a populaçflú do municipio, póde 
ulzer-se, [Jl'ot\~SlaV,1 ,Irla~al' a cidade pelo incendio si ella ti
veSSe de pas~al ao dominiu ;;athaI'ineuse; e DOfl1mgos Soa
re" !W!' iIlti~rl,ss" [Iolltieo, i\l~redito que respeJtavel, acceit.oll 
I) acc,jrdo, t;, 1l1~St.., 'ielll\cJo, dirigiu UllI lelegramma congréllu
lali!l'If) il"jJ['t';c,Hlcn! e dl' E,;to=IrJo sohl'e esta soluçãO, com as 
assigna tUl'dB de m~ll" alguL's cieladãos, 1\1,\5, a Camara l\luní
cipa! dt:s.3a cidade, ]leia sua maioria,., 

O 8Ft, GENEno~o ~1c\RQVE8 - MarIona occasional. 

I) SR, ALENCAR GUl1\'IARArrs .-~ '" pela sua maioria diriglU
Se ao Presidente dI) Est.ado, nestes termos: 

(cEnergii'umente prote'Otamo:i contra o telef;l'amma daQlli 
Lrnnsml!tidl) aos jornacs e assigI.'udo pelo Deputado Domingo~ 
~"úilres € algul1lils autorJdades, o preieito e cinco cidadãos que
l'cndo fazer aCl'eclttal' CJue o povo pa ImcL'se acceiia o accõrco, 
COnll'3 I'lamcn te, o pO\'fJ palmense indig'[:lado prefere a creação 
de um novo Estado Ou a fusão. Esta é a verdade.- An~onio 
Ferf'I'Í!'" C'uimarães. - Tlleop;hilo Loyola. - Miguel Vascon
c('llo~ ,-- ArlolplJo StlOrk, -- Francisco Ribas, 

O SR, GEi'\ EROSO i\!,IROUES - V, Ex, está demOE,gtranrto 
li ue " o]liniãoalli está dividida. 

(J Sll, ALENC:\H Glrll\1AflÃES - Não contesto; a o\1iniã.' 
esta dividida, 

Mas eS[ádividida dê rjUe modo, Sr, Presidente? 
Está drvidida nestas condições: uma grande maioria I;e

pelle o nccl\rclo, com fragor, COm vehemencia; a minoria par
tidar.i:\ do goverr.'o, sOlidaria com o governo, subordinada aos 
inlereSséR Twrtidal'ios do governo, cala-se, não applnude, não 
eOlldellllla; sIlencia, E' csl(' o applauso! 

U 'St:. ~3E~LT\O;:iO ~\l.\l:l,-ll;L.~; .\i1 djJLlli;-lll d·' ~-. !~'.\. ;~~UI " 
r.' que" '.l ',I.'rdade, Só os Cjue aeom[tJnh:lffi a opposiQão a \?Sse 
respeito, no Paraná são os impercaveis; os outl'OS são apenas 
por meros jnteres~es partidHl'ios, intereses subalternos á ver
dade, E' natural quI' uma parte queira eonUnuar, mas, tam
bem, grande partr re~jgna, 

O SR, ALE"lCAR GUJ:i\IAI\.ÃES -~ O Sr. Dr. Joaquim Feneira 
Amar,,) e Silva, aclunl segundo Vlce-T)resider".te do Estado 
rrcfeífo munir.ipal do rtio Negro, desde o primeiro in?tantr 
".om a unanimidade .da C'lmara protestou contra o accordo e 
foi. em pessoa, levai' em nome da pQplllaQáo rionegrense ao. 
Presidente do Estado o seu protesto. Reiterou esse pl'ot@sto. 



Úllll!1JlcrnS Y0Ze~ c !l'Olj};t'·II, pOi' fim, Ü, Camtl.1'3 dus Deputadog. 
:'ia ~e,.;[-;ãu ut' 18 <11' junho, no f'xpedicL'ÍC' puhIie::ldo !lO 

<Urar'io do Congres,~I)'> d" lD do mesmo nwz, l''ilá publicado <) 

:,\'}ruillt" telegraI1l!l18: 
(,Em 110l1Je Ja PO!IU];JI;<i,) P!'otesUrlrlos eontl'a n apprOya

t:ií LI ;I~cõrdo lilllitt',~ j unt fi Os a 110S ]Joderl's ,publ ieo:; que l'''' 

lJ1Jdiam a g{orio~a <J111',1 dr' Uiu l1nlrlco '.' u Jaurjn de C)e .... p
)<1nd. Ca!'o ner\JJJlil'~ Arg'C'f.'tinrt queira fHZ'~I' o me!)mo, iJ1Ya
dindo o COlltC~t~lcill, Hâu poderã!) protestar logicanwnte. A 1'
mamo-nos aqui " dd('nrlerpl11os os nossos direito~. Ra udacõl''' 
l'espE'itosilS.·· .ri'~ILluim Allwr;t!, vrefé'il.o", 

U SH. (~F'i LflUSO .\L\Il!JL'E~ -- ,\[,IS ,não aceel! 111',1111 ,I til"!.'3;) 

HC'ur::;elhllda ]101' y, E:\:, 

I) ;-;11. l\LE.i'<CAR GUP.LlR.it-:ti - «(Trl'~ Barras -~ "\o, ],ri'-
1'e1to" tI(> F\i,· ~<?gl'(o, 1'imb'.'J, Cnião li', Victaria, f',kvcbndi:l 
iTtayupolb e Palmas, p3,;spi lJOjH o .'eguinte tr~legramma: 
"O ncfilwlo crillw ",~t;í l'onsmnadu! .\ ~lma pnrauaensl' f'''-

1.0I'Ce-8(' em convulsõlo~ de' aCt:1'ba rIUI'! A 110,;sa illdig'nidarl {' 
de, povo altl\!) <,stú. ('/'fendida! O no-:,,, direilo postel'gadcl' 
Forno:; tl'an::<aceionadJs como rezes conl a acqniescencÍl, co
Y31'd8 ua 110%;1 1'('presellta~\ão federa i! O nosso p:Jtrimon i l' 
dege!lf'.rOu em fazenda <.10 Goyel'no. E qile <,!"'\'ern0 '?! ( 
llHOOSDlLl ljUV tudus ,iulgal'illl1 ,~eria o ]),duarte .lu lliJôSIJ direil" 
e I) defenscw das nossas tT3dí~ões. Que u(~Y!'mo" fa,zer '! 
R'~ulljr fJill'U l'e<lgil'! E' l' appello que fac o lê'll1 nOIlW do Pa
ranú qll,~!'jdu e do YOi;SIJ nunca dp,~!ll(>ntido pa[ri~)l í~)1J'\, Par~l 
a vida 011 1),11'[\ a morte ,H\Ul Ill" f:ncontl'rlJ'cis flrme, ,'om " 
deml'lltll de clU," J}'Js"a disvoI'. 

\'h"d o Pal'anú int.egr0, .\ba.ixo 0\ 8ccõnlo ilJcli"rlil, 
nidio Augusto, prefeito,» 

O ,:.refeito dirigiu telegl'8IJJllWS a t,.>da,; ",; lllunicipali 
uaLles do Cuntestado. Ma IS aind3, Sr. Presidi [l te: "S Ill'n1.e,~· 
11)0 c.ll;i:'ta,s call1ar,l~ traduziram-Si' em actos mais r,osii j-v r,!,;, 

Quando ~, Cün;;!'t'SSo l.egislnLivl de, Paraná ~:lfl('cionoll I' 

adu de '.:0 fk ouLub!'(J, 1Wl'8ntc a Justiça, Fedel'al, oS prefeito' 
do RIO Negro (' dr: Tres B:'l'I'<ts, c!evidamHllc úutol'hadl" 
1)e!as 1'''~pecti,i3~ ('3Il1a!'aé' Jllunieipae,c, (lue votaram t,nuni, 
lD':Ir:rnte resoluçõ( s u esse r~sp(>!l(>, laJl\~;n'am o seu Pl'fl
üost" ,judicial c:outl';1 1i "a!iclade de;;~e :}ccó,·do. Fizl'I'.:l1ll l11;lí~ 
SI'. Presidente, él:; dua" ('a'na1'35 "obram. lmanimem(~nl,:., lei" 
autDrjZ(Inrlo u::i "es)Jectiyo,~ prcfcito~ :,t 'propc'rem I)C'TulIl".' ~, 
jnstil:,a ','fiUlpci-=nLe nullidarJe desse :lccôrdo, m;:lIlírp~ta, C'-'lJJ(: 
I~, a ~ua inconstitucionalidade. 

, Das'íei~ canraras do t':l'titm'i" oontestad,J, só dLn:, d~i· 
,aram li,', se mani1efitar. 

O SIl. ALENCAR GFl!lIARÃES ~ Tüme bê\ll IlUl~1 [\ Scn3dn: 
ij de União da VictoI'ia e de Timbó. 
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o SR. GENEROSO MAnQUES - E a de Itayop"liS? TI es si~ 
lenciaram não se manifestaram. São i'.eis; já vê V. Ex que 
a opinião' está dividida ... 

O SR. ALENCAR GUiMAR.:{ES - !\'IilS Os protestos não foram 
só das camaras. Tenho aqui uma série dE' telegralnmas de 
divers0s municipios, todos elles pr"fn~tanrtll contra " ~~'pro
vação deste accordD, contra a solução de 20 de outubro para 
dirimencia d0 litigio incandescente que nos "ep'arava do 
Estado de Santa Ca tharina. 

O SR. GENEROSO MARQUES - :\fas ha -protestos df algumas 
c<ll1wras? 

O Sn. ALENCAR GVIMARÃE~ - Tenho OS protestos de au 
10Pidades, ele pessoas allamente collucCloas em cada um Llesses 
lIlunicipi,]s, que representam' tão !egitimamentc os respecti~ 
vO~ llOYÜS quanto ás autOl'id3des policiaes (' todos os outros 
fuocci0narios subordinGdos au governo. 

O SR. GENF.ROSO MARQUES - O Paraná tem cincoenta. mu~ 
niclpios, V. Ex. só apresent8. o protesto dE' tres. 

O Sr.. .\LENC.\R GVl::llAH.\ES -- As manifesbçõe~ do Pa~ 
rcmá - affil'mo sem receio de contestação - as manifesta. 
çõt:s do Parllná favoraveis a~' ajust e de 20 de outubro são 
todas ele element0 official do Estac:lo. 

O SR. GENEROSO MARQUES - São quarenta e sere camaras 
municipaes. Então é que o partido de V. Ex. é fraqui~simo 

O SR. ALENCAR GUlMAR.\ES - V. Ex. não levE' a questã.:l 
para e3se terreno porque ninguern m::\lS do que V. Ex. sahe 
que eu, jama is, em qUi1si ~ rinta annos de actividade poli~ 
tiCll. fiz questão partida ria da questão dt' limites. 

O SR. GENEROP:J MARQUES - Mas agora está fazendo. 
O SR. ALllNCAll GUIMARXES - C0l110 e por qlle? 
O. SR. G-ENEROSO l\L-\RQUES - Porque V. Ex. propoz, no 

seu Ilvro. dlvrrsas sol\Jç(jes para n caso por :neio d., :10-
côrdo. Só porque não tOt'am respeibdas as sugge:;tões alli 
('I)!lticla~, V. Ex. diz ·que ~) accordo é uma "el'gonha. uma hu
mllhaçã0. V. Ex. qUf:P ser o "prirr,ll'O "nteI' pare~». 

"O SIl. ALENCAR GUl"iM~XE~; - Fui, Sr. Pre~ident(', o pri. 
n.letrO - dIsse-o no meu voto em separado, dIsse-f) em um 
IIv,ro .de recente publicae·ão - fui dos primelros, sinãü o. 
pflmelro e!os homens politiciis do Par~\llá que tIveram a co.· 
ragem eJ\'lca dE', nest;~ qupstão que apaixona, que faz vibrar 
CDm toda a . .sua intensIdade é\ alma raranaenSE', de romper 
com a~ trildlções quasi seculares de resistencia ás pretençõe Q 

cathannenses e di:, propor um;. sOluçá;, conciliatoria entre üS 
dous Estados. 

,O SR. GENEROSO MARQUES - V. Ex., neste caso, agiu df.' 
accurdo CÜf!l o gOVUDO d,) Estado. 

s. - Yol. ln 
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~ O SR. ,ALENCAR GUri.\fARIES - Fiui partidario dessa 8.0 
luçao e amda o sou hoje dos mais convencido:". Mas est'i 
vislo que eu não podia ligar (l minha responsclbiJidade E 
acceit::tl' uma solu~ão qUf' sacrificasse). corno dta eacl·ific~. 
direitos ql1e eu sempre julguei incor·testavelS, qllE'. reta!ha 
c divide a família p:wmaensr" qUe> não consulteI á SU'" vc'n
tade, que não aUende aOs SfUS sentimentos, que nã" cor
responde ás suas aspirações. 

O SR. GENEROSO i\IARQUES - E a sentença consultava tudo 
issO? 

O SR. ALENCAR. GUI1\1ARÃCS- Não me queii'a lev'lr V.Ex. 
para o aspecto jundico da questão. N~o é isto () que eslamo"i 
debatendo agora. Estudando a, na seu aspecto jUI'idiC'o, eu 
iria demonstrar, fatigando, E.mbvra, 3 at!.enGão do S::wldo, 
iria demonstrar que a um espirito ju~to jamais poderia pa
~'ecer insubsistente- o dIrei to do Paraná a esse territol'io; eu 
iria provar que o Suprtmo T!'ibunal julgou essa questão sem 
a mcessélria ponderação ... 

O SR. LOPES Gr,!NçAI,VES - Não apoiado. 
O :-:R. HERC1UO Luz - Em dous annos sLlccessivos, em 

tre~ sen tenças? 
O SR. ALENCAR (JUtMARÃES - ." sem a necessaria pon

de; ação', despre7;und·) todos OS elementos historicos da ques
tão; CjIlC' a sua decisão assenta em base falsa e flue por isso 
me"mo () que eu, com:) todos os homens nublicos do Paraná. 
COm0 o Sr. Senador Generoso Marques, como o Sr. Dl'. Af
floiP..sC Camargo, como todos quantos ahi te em tido responsa
biJiàad,~~ políticas, affirmamos sempre (lue esta sentença é 
iniqua. é injusta, é arbitraria; que esta sentença não pÓde, 
por isso mesmo, sei' cumprida. 

O SI\. GENEROSO !\IARQUES - E' verdade isso tudo. E es
tavalll':;s na eminencia de uma execução,. O Paraná estava in
timado a entregar [) territorio em dez dias. 

O f::R. A.LEl'iC.\R GU\iVIARÃES - Aqui, Sr. Presidente, te
nht, á rnão d'ocume/1tos que comprovam esta lliinha affirma
çruO!. E' ú Vice-Pl'esiclentü do Estado, Dr. Affonso Camargo, 
nesta qualidade, e ,Kleader» elo Congresso, que sobe á tribuna 
~ prúl1'lllCia, em ju~tiflraçãú a uma moção que ÍllvestJa () 
Presldei1te do Estado, DI'. Carl,os Cavalcante, de todos os po
dere~ capazes de fazer manter a integridade tenitOl'ial do 
Estada" memoraveis palavras que vou ler. E é preciso que 
ellas llquem consbndo dos «Annaes" do, Senado da Repu
blica quando Se discute este ac to que foi subscripLo pelo 
me"n~o cidadão, peh mesmo politico que na tribuna do Con
~T('SSO cio Estado chegava a tão iormaes, caiegoricas e revo
lue; iouarj as c1eclaraç'5es. 

O fR. GENER.G\SO MARQUES - Tudo isto será explicado. 
O SR. ALENCAR GUINIAR.~ES -- Foi, Sr. Presidente, na 

sei'sfto de 6 de abril de 19-14. Não. ha muito tempo. 
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Disse o SI". "\ffonso çamar~o: . 
::il'. Presidente lIo ultImo dia dos nossos trabalhos, acheI 

que 2l'a opportt{n,} apresentar á deliberação do Congresso 
uma fll;'cão de slOlidariedade com S, Ex. o SI". Presidente do 
iE~stado por tudo quanto tem S. Ex. feito em prol do arbi
trau,f'nh e por tudo quanto S. Ex. de ora em deante fizer 
para con<ervaI1 integro o nosso territorio e respeitada a nossa 
jurisdicó;3Io. 

~l', 'Presidente, a moção declara que o COngllesso é soli
dario com S, Ex" pelos adCl5 praticados para dirimir ,a 
queEião com o visinho Estado de suéste, por mei,o do arbl
f.l'amento; porque effeetivamente, o trabalho que tem sido 
feilio, por S. Ex., desde a sua eleição até esta data, «em que 
pau~cl' CJue a CJu~slão tomou outro rumo", devido a ,ser es
'cc Ibie/(1 r:andiclato para Governador de Santa Catharlna um 
dos seus filhos, contrario a esse meio, como vehicuJo para se 
te) miuar tão secular questãO, esse trabalho, repito, merece 
(15 appl:\u~os, nem só do 'Congresso, sinã:o tambem de todo 
') Estad(', (ApoiadOS; muito bem.) 

r (hegacla a oce3slão de declararmos ao povo paroanaense 
o, (rue ,(~ fez no interregno de nOssas sessões, em prol desta 
bella callsa - o arbitramento, da qual foi primeiro paladino 
o clec,tlw dos jornaes da Patria brazíleira. o "Jornal do, Com
meleio)), que, em um artigO memoravel, de 7 de setembro d? 
annrCt <1trazado. ,'eiu l)l'égando a palriotica idéa do BrasIl 
ulJido, mo~trando que nós eramOs um paiz que mais tratados 
tínhamos de arbitr,lfilento com as nações estrangeiras, natu
ral seria que dirimíssemos nossas questões internas, IJ'0tr' 
meio de arbill'amento, Que, na phrase deSSe mesmo jornal, 
era o JJJeío digno e capaz de satisfazer a ambas as partes. 

Foi Qssim, SI'. Presidente, que esse artigo do «Jornal do 
Commérr,io», foi justamente posterior á campanha que se le
vantou na Cama,a dos Deputados Fedt'raes, pela nOssa repre
sentaçãl" declarando que o Supremo Tribunal é inCiompetente 
p:1ra tratar de uma questão dessa natur'eza, na qual os Mi
nistros não estavam determinados, e era incompetente, por
quP c' ltroprio alva.rá que servia de base ao vísinho Estadia. 
para di~rutar seus direItos, dava tão s6mente a discrimina
Çãé' dt, uma parte dessas divisas a partir da parte leste até 
o rie !\'f'gro, ,cahilldo em Iguassú: 

!\las, ness(' ponto mesmo o alvará não estava de acc6rdo 
1;(1)\ o pedido do Estado v isinho, })oroue, por esse mesmo 
ahar;,! ue 1iM', nós Unhamos então direito ao porto de SãO 
Francisco. 

Mas senhores, o Tribunal tinha-se declarado competente 
e .lit não mnis pOdendo sustentar a sua jurisprudencia em 
face dó. Gonstituiç1io qlle era clara, quando diz que elle s6 é 
comJletente para tratar dessas questões em se cogitando de 
liwítes certos e de! erminadas, procurou' então dar uma outra 
r:li;Qro. dClclaranclo que não era o alvará de 174!;1 que dava o 
llireito 8,0 }~8tac1o de SantaCatharina, em todo o terl'itorio, 
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na mna compr('h~ndida entre o Iguassú o Uruguay, Pipel'y
G1\:i8SI) l~ Santo Antonio, ma_s, que era' a cOmitrca de Lages 
que [,brangia todo esse ferritorio . . .. .. ~ . .. . . .... .. ....... ~ .. .. .... .,.............. .............. .. .. ............ . 

A' fl'ente do Elitado visinho, comu paladino da idéa, 
tivúmor:; os nusws íllus(res com patrícios Lauro l\lüllel', Her
cHio Luz, AbdoIl BnIltista e Cp!so Bayma. 

E' de juslil]ll di7t>r Que estou {:onvencido porque <lmlei 
muito a par desta fluestão, que B. Ex" () 81', Dl'. Lauro 
!\1üllpl', era sincC'ro, quando se bati,] pelo arbitramento. 

Estou c<"rlo ,de que elJe tinha cOllvJC,ção de que pelo ar
bitramento a vic.to l'Ül seria do seu Esta.rlo; as:õim como nós 
linltamos a certez,t ele que a úctol'ia seria nossa, 

Mas se.o /"im'es, não é como S~ qujz dizer, que cllo pre
parou tudo isso como pàra ens~enal!ão. 

Que iIJtcresse tinlH! o Dt'. L.'luf'u Müller para ser agra
d:n el a nós oulr08 e colIo~ar-~e em uma posição que o vinha 
dei:XaJ' em .oituaeão tão diIficil q1lando a idéa não pudesse. 
vingarf . 

Que in[prt;ssl' tin h:l S. Ex. em escrerv/w uma c ar la ao 
Sr. Presidente do EsLaclfl lIa Pai'~ná, carta em que se decla
raVl posítivanlf'ntr ]leio arbitramento e dizia que esperava 
velH~el' porqur' uma idéa c!rSS8S não podia deixar de ser ven-
cedora', . 

• o. ................................................. . 

(, Sr. Lauro Müller eScreveu uma carta ao Presidente 
ou Edado rlizendo que f'fa pelo arbitramento. 

Esta C<1rtOl foi lida a toda 1 representação paranáense; 
si nr:o me ençr::mo, o Huno passado em uma reunião convocada 
esp0rinlmr>.ntti p:n:J rsse fim. trazendo todas as bases para o 
al'LJitramt'nto P, nl'ss~~ b<1sc.'. determin:u'a fI.. Ex, que o ar
bit!'" .iulg<ll'i'l pc'lo rJireilo ,di! c:ld:l [wrte. 

E nós. ~l', Prt'sírlente, tambem convencidos do nOsso 
direito. acceitánJC~ f'~S;l. clausul~ parn que o arbitro não 
Jlc~"sr: pr'1~ f'Quidade, com o dirpito dp deridir, IóOmf\ lhe 
aprc'l.lYPsse. 

Sfria fl'!1(!IH'za ;ia nossa parte si não acceitassemos essa 
r!:lllsula dneb n ccrt.rZ:1 qlW t('mos do no~so direito. 

Ma.s; jpHI rh('~:lrmo~ :1 ('''~a soluCão, tivrmos al:;uma 
rl:'lut~nch no f'Ollli'Çt) desta empreitada, tanto ,lssilll LjlW só 
lTIllit" deprlÍs ,.lI' I:mr:ada '~ id~a dn arbitramento, é que 8. Ex. 
{,Oll\'f'l~cru-"f' p ypiu ·rlizi'r que rra oppol'lunn lalll~ar no seu 
Est:ld(l ess~ sem p nt0 llenefie<1 p:lra [1 paiz. 

FOiim;talHf'ntp no memorav('1 bnnque!t' ttrrt'J'ceiüo no 
p~ 100ri(, tio Cn t1dr' po:, S, Ex:., o ~'r, Pl't~siden Ito dn RC[Jublica I 

aO Sj', VidOll Rrlmo". pntão governador de S:mb Catllarina, 
que apparpcr~ll ('111 p1lhlico a idérl do :1rhitramento, já entãlJ 
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amparada pelo 8r. Lauro Müller e por alguILS representantes 
daqueIle Estado. 

S. Ex., o Sr. Lauro Müller nessa occasiâo era sincern, 
resnonden(Ío ao discurso do Sr.' Presidente da Republica. 
dechiJ'cu-,sC positivamente' pelo arbit.ramento e foi então o 
81'. Vida! Ramos que. parece, tem sido o motivo deterroi
llante de não ser effectivamente victOl'losa eSSa idéa, não 
acemvanhou S. Ex .. o s;r. Lauro Müller, em phrases am
bigüas, declarou que não podia decidir porque precisava de 
cDnsultar o seu E~tado. 

E quando todos estavam ccrtos de que essa idéa teve 
p01' p'nlaclillos Os 8['13. marechal Hermes da Fonseca, Pinheiro_ 
Madwdo. Lauro :\Iüller; Carlos CavalcantI, Herci!io Lu;z 
Abdoll Bartista, Celso Ba~'ma e Luiz Bartholomeu, quando 
tod':", est~V::11l1 certOS de fJue Pi'sa idéa seria convertida em 
I'enlirlado eIs que se nperD uma transformação, porque o 
:Sr. Feli]1pe flchmLdt, que jii se Unha manifestado publica
mente cOntl':l o arbitramento ~caha de ser escolhido candi
dat,) ;10 cnrgo de governador' 00 Estado. 

AgOJ'J. vem a interrogação: poderá S. Ex. resolver o 
('aso e não ser pelo arbitramento? Muito duvidamos. 

Mas, 81'. Pl'csidcnte, !Í ne('e."sario que o Estado do Pa
ran:'i esteja prevenidO llara qualquer acontecimento qur , 
por\'c>ntnr'l pOS~f1 ter 10g:1r na administração desse illustre 
catharinense. e foi por isto quP a ultima parte da moção 
taI:lbem hypofher,ou a S, Ex., o s,r.Presidente do Estado, 
iodo seu cJl'cidido apoio is medidas <tsejam quues foremll; 
que S. Rx. fluopt ar para conser\'Gr integl'O o nOsso territorio. 

Sc'br.3 f!8tc ponto .iá tive ocrasião de me manifestar ... 
Estou prompto a assumir as responsabilidades todas, as 

conspquencias decorrentes dessa minha declaração. 
Declarei, 8r. President~. que não era facil a tarefa aO 

Sr. F~lippe Schmidt de executar á ..iva força eS5a sentenf;r1, 
proferida pelo mais alto Tribunal da Republwa. 

Não era faci!. disse eu, porque, mesmo que julgassemos 
incompetente o Tribunal, incompetencia .essa que continua. 
riamos a di~cutir ati! o fim. dentro do proprio Tritunal, eu 
achaVa que o Tribunal podla nOs embargos á execlOção, nos 
embargos infringentes do julgado, reconhecer nOS"O direito, 
desde que continuasse a julgar-se competente; lleiS que, si 
esse Tribunal insistlsse neste erro, que tonos nós paranaen
ses julgamos ter elle commettido, era preciso uma lei espe
cial para uma execução desb natul'eza; e essa lei nlo existia 
e que os proprios catharineI'ses são os primeiros a recOnhe
cer isto. tanto que em todas as sessões legislativas apresen
tam um projecto de lei nesse sentido, 

l\jas, neste caso, tr!lta-se :1e uma lei que dp.penrlf> do Con
gresso, pelo flue ab i já é naturalmente a Naç~o e <'Rta ha de 
ter todo o cuidado para evitar a luta entre dous Estados rla 
Federação~ 
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,o SR. ÁLENC.\R GU1M.\RÃES - Disse eu ainda C]ue. ·C]uando 
8xisl!sse es;:a lei, seria nrcesSClrio (jue encontrassem um Pl't'
sidente da Republica que lCJuizesse á viva força executar uma 
sentença para arrancar do Paraná aquillo que tinha SIdo uma 
cOhtruista de seus avós. 

Mas, disse eu ainda que, quando e:x;istisse, esse Gnverno. 
eu não acreditaria que o glorioso ExercIto naC,IO[l~l. que tem 
sido para o Brasil o esteio forte do se,H reglmen. CJue, tem 
sido uma "uarda avanç,ada da Patr1a, qUlzes'\e dll,t ·r.rar fllhos 
de um me~nj() paiz para tir"r de um aquillo qUE' julga seu, 
para entregar a outro. 

Quando existisse este exp,rcito, tinham05 nó". ,)arflnaen
se5, o dever inilludivel de dar nossa vida em homenagem 
aOS nossos antepassados que, de serra em serra, dp encosta 
,~m encosta, tinham conquistado aquella terra, palm(i a palmo, 
á cu~ta do seu trahalho, á custa dos seus esforços, e do seu 
herolsmo. 

SI', Presidente, eu ia_me eS[juecendo ele um ponto im
portante: é que, depÜ'is de offerPcidas as nossas vidas, pela 
causa do {lireilo e da jtlsLiça, terlames amua urna setllua, 
oitava barreira, contra o Sr.'. Felippe Schmidt, que ora 'á 
acção rescisoria. 

Eis ahi, Sr. Presidente, Era nesse g'enero, era nesse sen
tido, era com esse calor, COm eSSa vehemencia (]l\f' áS nOSsos 
honiens po,liticos encaravam essa questão. Dispunham-se a 
todos os sacrlficlOs, entendiam qUI~ o nosso direito ilão podia 
ser prejudicadO, que não era ]1f)8sivCI ao paran:': c'eder um 
palmo de suas terras, e, no entanto, Sr. President p , a nrimeira 
SOlicitação, sem JUaior reflexão, sem maio,r ponclt'cação, o Pre
sidente. do Estado, que as~im se prommeiava, c, in 'itava os 
seus t:Qnterraoeos :l reacção cont.ra a ,oentell(.'i] do- l'ribum,l. 
subscreveu o accôrdo de 20 de outubro, fazend(]-~e il'.sensivel 
á ,amargura e á desolação que invadiu a alma pa:'anaenst' á 
prImeira noticia desse acc0rrlo e surdo ús irreprimivE'is mani
.festações de protestos que n:c'giram de todos os c,\ntos, ma
n!f~stações Dr supplica, para I'jüe não ligasse SUll responsa_ 
bIlIdade a es~e acto, e de vehemente condem11ação ã respe
ctIva sOlução. 

O SR, GENEROSO MARQUES - E' um exaggerode V. Ex. 
O SR. ALEN'CAR GUIl\1AR1ES - Não ha exaggt:ro. N'io 

quer'o fatigar o Senado. Tenho aqui o,~ exemplares dos jor
rines publicarias fm Curil~'br" n·l~ nHimos (lIa,; dt.:· ~etembro 
e nos primeiros di:1s de ontubl'o. 'podih exhihir todos 30 
Sen'àdo e mO'ltrar quI' a angUstia, o desespero dCl(]liL'lla gente 
a nt'I'1:1stava ás portas da rcsldencia particul<ll' do ])resideote 
db 'Estado sdllcltando, cumo a uhtCa esperanç'1, que S. Ex" 
não annuisse jámaí!\ á::\olúção que o emissarlo do presidentr. 
da Republiila lhe tinha ido levar em nome dest.e, para o tor
mentoso caso. 

O \'comIté1> de limites, pl'esidido 110r um dos m'1 1S respeL 
frtclo,~ e q:ueridos cidadãos da minha terra, o «eo'111t.e,) de 1I-
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mites, que durante muitos annO,s tinha sido presidido pelo 
propr-io 81'. AffoE~O Camargo, convocava «meeting:5ll reunia. 
a DOpulação ele Curi~yba na sua prlOcipal praça. par::l em 
commissão. Íl' ao Presidente do Estado. E S. Ex. confessan
do Cjue lhe s::mgraYa o coração, que a sua alma se 'Ielltia aba
tida, respondia: senhores, neste ca~o está envolvl!.!rt a minha 
dignidade pessoal. Os me'.l$ comlJrOmiSSLls rnora.!s m~ for
çam a conformar_me eom a decisão do IPresidentt:> da Repu
blica. 

O SI{. GE"'EROSO MARQUES - E diziam até que 20 Depu
f.ados ja tinham c<6nferido podrre:" ao PresIdentE: oa Repu
blíca para resolver o cG'.so) para. enLra!' no ac(!ôrdt'. 

D Sr., ;lLEC\C.\R GUI.i\rAn.~Es - Foi a"sim, Sr. Presidente. 
que o accól'c!o de 20 de outubro repercutiu dolorosamente nó 
mru Estac/o. Os protestos contra (\ lle foram espontaneos. E 
foi preciso, para que eUe pudesse transitar, como transitou, 
llO Congl'Cs.<o Legislativo elo Estado. CJue esta CJuestão, Cjue 
nunca havia sido partidaria, fosse collocacla no terreno parti
dario. Dua::; H'2PS se levantaram no seio do Oongresso: uma. 
c1ella:-:. de um dos representantes da zona contestada. o Depu
tado Cletoda Silva ... " 

O SR. GENEROSO MARQUES - O Presidente do Estado 
deu plena librrdade aos Deputado;; para se pronunclarem. 
Esta é a \ el'dacle. 

O 8R. ALENCAR GU1MARÃES - Este mesmo não teve a 
S~ li.sf~(:ãu de "ér tomada em consiclerilção 'pela Mesa do L;oÍl
gres80 a representacão de qUe haVia sidu portador, assignacl;t 
1101' llabit::tnh'3 elos mais graeluados cir' todos c~ municlpio:o. 
do Estado sacrificados pela solução. 

No lerrenu P8rtidario, pxclus·h'amenf.e parlidarlO foi vOt
taela, na sessão extraordinaría de novembro e confirmada na 
sessão f'::drarlrelinaria elPc fevereIro deste anno a approvação 
deste arrôrdo. 

O SR. GE;o{EROSO l\1ARQm;s - Nãv apoiado; o preSIdentE' 
não fe7. questão fechada. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Mas, si se examinarem os 
discursos cios oradores que tomaram parte no lig'eiro dpbate 
qUE' hOUVe a respeito desse accôrdo, ter-se-hacerte7.1, 
Sr. Fresic\ellip, de que cada voto cIos Depu lados Cjue appro
vara111 o ado do Presidente cio Estado representou um gran.j," 
sacrificio para o coração paranaense. que cada um elelles trazia 
confrangicJo. 

O Sr.. GENEROSO MARQUES - E jgualmente para o Pre
s idente do Estado (' para todos. 

O SP.. Ai:E~CAP. GUIMAR.~ES - O Presidente do Estauo 
teye a eomprehensão ele que a sua dignidade pessoal ficaria 
c~promettida, si elle se submPcttesse :1oolu~2LÍ cio Presidente 
da RepublJca ... 

O SR. GENEROSO MAHQUES - E elo Estado. 
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o S'R. ALENCAR G:UIM,m.~ES - •.. que, aliás, devo dizer, 
,.,em faltar ao respeilú que me merece o eminenle Chefe d". 
Nação, na solução dada, foi muito além dos poderes ccmferí
dos a S. Ex. para resolver eSSe litigio. Digo que. fOi muito 
além, porque, si é certo que o Sr. L \1'. Affonso de Camargo. 
sem fneuldade constitucional para isso, deu amplos pode~es 
a S. Ex., o Sr. Dl'. Affonso de Camargo implJeitamente, na~ 
recusas ás contra-propostas flue lhe tinham sido feIlas pel,"" 
Sr. Schm1dt, limitou a faculdade de decísãu cOnferida, ~, 
Sr. Pre~idente da Republica. 

O nubr.e Senador. tão enthusiasta do accôrdo ... 

O SR. GENEROSO MARQUES - Não sou enthusiasta do 
accôrdo. Acceito o accôrdo cumo melhor solução do que a 
sentença. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - .. , tão partídairo do ac
côrdo, sendo o primeiro talvez a pregar a re,"úlução ... 

O SR. GENEROSO MARQUES - AqUi .deve predominar a 
razão, o patriotismo. Eu disse que antes de ser paranaefi'le 
era braRileiro, com o apoio de V. Ex. 

O SR. LUPES GONÇALVES - Apoiano. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Patriotismo, patriotismo! 

Deixamos, pcirventura, de 8er patnotas, deff>ndendo Os in
t(>ress"~ da. nossa terra? 

O SR. GENEROSO MARQUES - Mas todos nós defendemos. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Nós, que combatemos o 

accórdú, somos, porventura, menos patriot.as do que o nobre 
Senador, que o applaude? Por que? 

O SR. GENEROSO l\IArtQUES - Não digo isto. São pontos 
de vista. V. Ex. acha que o accordo é ve'rgonhoso para o 
Estado. 

O SR. ALENCAR GUIMAR.:>"ES - Acho que ó accôrdo romp~ 
aR tradições dI) nosso civismo, de um passado de maif~ ~e 
cem annos de intransigente defesa de noss~ direitos; sacr'
fiea todos os compromissos (\~ hónl'(l de nussOs homens pu
blicas. 

O 8R. GENEROSO MARQlTES - Então a de V. Ex. tam
hem. nCl accôrdo que propõe nO seu livro. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não esqueç.a V. Ex. de quI' 
as minhaR propLlstas não passaram de propost~s, aliá., feitas 
,'om a sol idariedade de V. Ex. 

O SR. GENEROSO lIfARQUES - Sim. senhor; não recus~. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - ... propostas que tiveram 
o franco apoio de, V. Ex., que não foram effectivadas por 
circumslancias independentes da minha e da vontade do no
hrf' Senador; propoi'ta:; nas qUile,g eollaboraram os mais emi-
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Lentes (l()~ nOssos pst.adistas, como n6de dar lestemu!I1he> o 
mpl! JlOnr~d[l amigo, Sr. Senador Antonio Azel'edo, que roi 
collaborador efficiente ml solução amistosa que iodos prO
cur;LValllo~, ('Om o prestigio e com a autoridade de Pinheiro 
M;wllado, 

O SH, C; ENEf:050 MARQUES - lUas se V. E.!(. queria um 
:,ceôTdn, p(]I'que conrlemna este? 

O SR. ~\L1cNC.U: /1WMAR . .\.ES ~ Estou condemnando este, 
p01'q'ueellr> não foi feito em condições acceitaveís no meu 
modo de H'l' ('111 ~olUl;ão dl"sta \lutureza; f,)stou condemnando 
o accôrdo porque elle infringiu todos os "principios c'Jnsti
tucionnes (l[1plicaveis ao caso ... 

O SR. LOPES GONÇALVES - Não f1poiado. 

O SR, ALENCAR GVl1IfARAES - '" estou condemnando O 
uecôrdo porque elle sacrifira uma das unidade.:; da Federa
ção em beneficio de outra; estou condenmando o 'accôrd), 
porau~ "lle se baseia num sentimento nacivnal falso. pJrque 
o ~entimento nacional invocado para manier a harmonia das 
unidades da Federação não p6de se inspirar na humilhação 
e no anniquillampnto de uma dessas unidades, aU' agora pros
pHa e feliz e cOm todas as conrlições de grandeíla, em be
ne fii:io de outra. 

O SR, GENEROSO l\I.-\RQuES - O Paraná ainda fica com o 
lelTilorio dllas vezes superior ao de Santa Catharina. Em 
5no ;UlnOs não teremOs povoado todo o· territorío. 

O SR. ALENCAH G[Tl.MAR,~ES - Pouco impol'ta que ella 
fique com o territol'io superior duas vezes aO de Santa Ca
th<1l'ina, ma~ eUe fica privado de um territorio que é "eu. 
que herdou dI' seus maiOl'es, e CJue não lhe póde ser arre
batado nssim; elle perde 11m:l l'Pgião rtquissima, e\]e perite 
a sua principal riqueza nOl',3121 de herva-matte, elle vê re-
1 :ilhada a familia pnr:l11aense. 

O a('côrdo não obedece a nelI1hum criterio de -iustica e de 
ü.qnidade. O accõrdo viola os maia' salutares principios re
guladores de operai;ões politicas dessa natureza; o accôrdo 
infringp o I;·receito claro, ínilludh'el. insophism:tvel. irretol'
qui,,!?J dn COUlSt"ituíção. A solução foi dada por poder incom
vdenle. Chegamos a um ajuste em que as duas parte,;; se 
C'llcontrnrnm em desig'uaJd'1de de condições. 

Ell(' n~o Obedece á llf'nhum3 formul<l juridica, não re
sDeita a Cn:nstituição. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Isto é deelfl1TIação. 

O SR. ,\LENCM~ C:urMAHÃES -- PolitjealJ~ente. nos dimí· 
nuiu o valor; moralml?ntr, sacrificou todo o nosso passado; 
economic<lmente, n03 arranCou a nessa prillcipal fonte de 
~jqueza; materialmente, subtrahiu-n0s quasi qllf' n terc~ 
parte dott'lTitorio: financeiramente, nos deix;] reduzidos á 
miôeria, 



ANNAES DO SENAOd 

Nãn é uma formula de solução amistosa; por elle nüo ~" 
élirin1f:' a CJllBstão; por clle Leremos nOvãs questi"ies ele ordem 
política, fi11~mceiré\ ~ economicD, porque Da djYISaS estabele
cídns mão obedecerZín; :ís condições teclmicas que devinm ser 
preferidas 110ma solu(;ão desta ordem. 

Diz-se, Sr. Presi,lp,nte, e vi com surpl'ez!1, com a respon
sabiliclnde do Pl',"sidente do Est:.oclo, num documento OfflClill. 
que nós, os que cOmbatemo3 o accônlo, exnggel'nn10S o pre
juizo Que desse a('to resulti1 par'!1 o Paraná e :tugrrtenlamos 
a~ yantagens Clue Santa Catllarina adquire. 

S. Ex., o SI'. Presidente do Estado, em informação offi
cifli. transmit tid2 fi CnnlGra. pile, que como já fiz notar, que 
foi dos mai~ ex;-)lt:\(los defensores d" causa par:wacn",e, que 
ni'ío trc[iieb"n. com a sua rcspon:oabiJiclade de Vice-Presidente 
elo Estado. clp firmar. em União de ,,"ictoria, mn pacto SC'
ereto pnl'fl rc"olueio,nnr a zonfl, si não fossp possível reconbe
ce'l' os dirpi(os paranaens8s; dle, quP, fêm carta publicflda 
por todos os jornn8s ele Cl1l'ityba, EIll 1014, quando se fnlla"::t 
na pussibilidadc de um, accàl'do entre os dous E3lados, qua· 
liticava isso como um aeto indigno para os para,naens('s; clle, 
que vivia a encarecer a importancia deste pleito para o P'l
Tantí, cu.io futuro delle dependia, de modo a não consentir 
jamais que cedpss0mos um pfllmo 3iquer desse riquissimo 
territorio aOS nossos cOntendores visinhos, pois é eUe mcsm::> 
que ngora, para dim4nuir o alcance desta solur,ão, e con3e
!ju€ml,ementc minOrfÍI' os seus effeitos no espirito pUblico, 
eS;Quecendo todas a~ suas declarações anteriores, reduz a área 
territorial do litígio, a sua popul::\çãO, a 3ua renda, para il
ludir, unicamel1te para iJludir. 

O BR. GENEROSO MARQUES - Eile é incapaz de iHudir. 
E' um raracter muito nobl'8. Conileço-o ha muitíssimos an
nos. Tenho aQui dados offieiaes pilra contrapôr a esses cal
culos errados ele V. Ex. 

O SR. ALENCAR GUIl\L\f\.;;:r;s - Calculos errados?· ... you 
mostrar a V. Ex. Tel!lho aqui o mappa. 

O SR. GENEROSO !\IARQUES - ESsa zona não foi levantada. 

O SR. AJ~ENCAR GUIl\I,W.4.ES - Essa zona foi levantada. 
'Trnho aqui o mappa. 

O SR. GENEROSO :\'rARQUES -- A zona do Timbó fOI [ev:m
tadG? Não foi toda levantacln e Gpcnas a parte da S. Paulo
Rio Grande. 

O SR. ALENCAR GUIl\1AR.:i:ES - A zona do r.ontestado ... 

O SR. GENEROSO l\fARQUES - Não é a ullIca percorrida pela 
Estrada de ,Ferro S. Paulo-Rio Gl'aLtc!e. 

O Sr,. ALENCAR GUIMARÃES - '" seguI'do calculos que 
tem a responsabilidac1p do engrnheiro Ferreira Correia, an
tgO direeior do POV03mpnto do Sólo, um àos collaborac1ores 
fio mappa mais completo nue tem existido no Estado d0 Pu-
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:'aná; dos enger:heiros Candido Ferreira de Abreu e Alberto 
:PerI'eira de Abreu .. '. 

O SR. GECiEHOSO MARQUES - Mas V. Ex. está tomando 
por base ') decreto de 1885, que não teve execucão. Não é 
sobre esse tereitorio que versa a demanda com Santa Catha-
MM. • 

O SIl. ALrNcAR GUIMAR.hs - V. Ex. não poderá )provar 
o contrario. 

O SR. GE::-;EROSO MAR()UES - Não é sobre este trlrritorio 
que ,ha litigio. Campos NOV08 está ir:cluido nO territorio do 
Estado. 

O SR. ALENCAR GUIM\R.\ES -- Está álém do rio Maromba. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Não está tal. 
O SR. ALENCAR GUIr-IAR.tES - Segundo esses calculos, ia 

Ali dizendo. 8r. presidente, a área do territorio sobre a qUê\] 
VEoI'Sa a deciqão do Sr. Presidente da Republica, é de 1.555 
leguas quadradas ou 67.735 kilometros quadrados. 

O SR. GENEROSO MARQUE:S - E' um calculo arbitraria. 
O SR. ALENCAR GUIMARIES - Não é arbitrario, ~ positivlJ. 
O SR. GENEROSO )\JAP.(!UES - Quem fez li medicão? 
O SR. ALENCAfI. GUIMAR.~ES - Estão as parcellas, dos caJ

.;ulos do engenheiro Ferreira Correia. 
O SR. GENEROSO hfARQUES - Em contraposição eMá o en

genheiro das obras publicas do Estado. 
O SR. Ar,ENCAR GUiMARÃES - V. Ex. r,~ão nega a compe

tencia profisSioná\ do engenheiro Ferreira Correia. 
n SR. GEC;ERO~O MARQUES - "V. Ex. disse no ~eu livro 

que a questãb de territorid e secundaria. 
O SR .. ÁLE:NCAR GUIMARÃlcS - Não des\"iemos o debate. 

A quest,ão de territorio não é secundária pata tnim. como 
nm:Ca foi para V. ',Ex 0, 

(j SR. r.J:ENEROSO MAf\QUES - Pelo accôrdo de V. Ex. 
grande parte do territdrio ia para Santa Cáthárina. 

O SR. ALENCAR GurMARÃE$ - Não é isto que estamos dil'>' 
cutindf) agorn. () quI" estou demonstrando é que o territario. 
que p:1ssa par~ Banta Cathafina seguT.'do informações ofTi
daes é mlJito inierior no qlie na realidadrl se dá. (j litígio 
versava sobre a ál'ea de 1.555 ]eguas .quadradas. Robre essá 
área, é Cjue "ersa a saluçãb que estamos aq\i\ a estudár. 

U SR. G':;",moso MAnQUES - Nãd ha mtlio de veriflcê\l' 
isso. 

O SR. ALENCAR GUIMAR.tES - Ql).e fez a solução? Passo)l 
a Santa Catharína 49.004 kilometros qUadrados. O Sr. Af-
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fonso de C8margo reduziu isso a 27.0<00 kilometros qua
drados. 

Do mesmo modo quanto á população. O 8r. Affonso de 
Oamargo drclarou (jur a desse [prritorio era de 45.000 almas. 
Nos seus discursos, nas suas affirmacões anteriores, nas suas 
manifestacões como presidlCnte do Comité de Limites, como 
membro do Congresso Legislativo, em fim, todas as vezes que 
a isso teve de referir-se, S. Ex. dava, porém, para eSSe terri
torio, uma população superior a 100 mil almas. 

Ades de ir adei1Ilte para rebustecer o que já disse sobre 
o territorio, em contrario ao que se verifica das inform3cões 
ofticiaes do President e do Est.ado, ainda lha mais o seguintt> ~ 
Ramalho :Martins, um dos maiores investigadores paranaense8 
sobre esta questi'ío, que tem uma série de oposculos dos mais 
ir.lÍ.eressantes e brilhantes a respeito deste assumpto, que 
serviram de base á fundamer.rtação de todos os direitos do Pa
raná na rrupstão judiciaria, calCula a área do Contestado ..• 

O SR. GENEROSO MARQUES ~ Calcula .. , 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ .' .em 66.820 kilometro@ 
quadrados, ou 1.534 legu'as quadradas. O calculo do enge
nheiro Ferreira de Abreu é de 67.000 kilometros quadrado!'. 
ou 1.555 leguas rruadradas, com uma differença de 20 e pou
cas leguas a mais. 

Os Srs. Barros Pimentel e Ubaldino do Amaral, na su'!ten
tação ·dos direitos do Paraná, 'affirmam ser essa área de 
1.534 leguas quadrRd'as, rxactamente cama Ramalho Martins. 

Zacharias, finalmentE', () primeiro dos defensore~ dos di
reitos do Paraná, em 1857 calculara esta área em 1.600 
leguas quadradas. 

O SR. GENEROSO MARQUES - V. Ex. está incDrrendo em 
um engano, não quero dizer proposital, mas patente Za
~harias de Góf'S, depois de sua administração, de quantas 
áreas de territorio Santa CJI harina se apoderDu e está de 
posse de lias. Cito S. Bento, Canoinhas, Campos Novos .•. 

O SR. ALENCAR GUlMARÃES - EStOll demonst~anrlo que o!'J 
ultimas calculas coincidem CJm Os primeiros. Não é p09-
sivel que toda esta gente tivesse errado, dimilluindo fi área 
territorial do Contestado, para chf:garmos, á ultima hora, á 
rectificação officiaL 

O SR. GENEROSO MARQUES - V. Ex. diga qual é a árpa 
que serviu de base á sentença. 

O SR. ALENCAR GUIlV[ARIE~, - E' a de 1. 550 legua~ qua
dradas. 

O SR. GENEROSOl\f.~RQUES - Quem fez e"sa meilic3.o? 
O SR. ALENCAR GUJMAR.~.ES - O engenheiro Ferreira Cor

réa, que calculou em 1.550 irguas quadradas. 
O SR. GENEROSO MARQUES - Mas essa medição não p6de 

srTvir de hase. E' uma baSe falsa. 
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o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não é base falsa. V. Ex. 
vae ver que não é uma base falsa. Está aqui o mappa of
flcial que acompanhou a mensagEm do Sr. Affonso Camargo 
,( mostrando um mappa.) 

NeUe está graphado, cumo sob á jurisdicçiío actual ea
tharinense, o territorio du JllUnicipio do Timbó, qUe está 
sob a jurisdicção parar~aellse, 

O SI\. GENEROSO M,\RQUES - Os fundos du Timbó es!ãr 
sob a jurisdicCão de Santa Catharina; a frente sob a c.o 
Paraná. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Está na mappa. offieial que 
acompanha. a mensagem que 'ierviu de- base ao accõrdo. Nesse 
mappa já se cunsidera Gomo catharine!1se t.odo o ter~jtori{) d0 
Timbó que está actualmente sob a jurisdicCão pal'anf!E'me. 
Com essa dE'ducção é possivel chegarmos ao calculo official. 
E ahi estará, talvez, a razão da divergUlcia. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Todu não: fi parte da frente. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Está no mappa. 
O SR. GENEROSO MARQUES - Veja V. Ex. que está a tinta 

verde que marca o territorio de Santa Catharina. 
O SR. ALENCAR GUlM-\RÃES - Quanto á ;-opulaç'iQ.. a 

mesma cousa. A pOI1ulaçãu, pela informação offieial do Pre
sidente do Estado, é de 45 mil almas. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Approximadamente. Apena3 
isso. 

O SR. ALRNCAR GUlMARÃES - Agora veja V. Ex. o se
guinte: 

O Sr. Romario Martins, escrevendo o SE'U interpssanh' 
opusculo, intituladu: «Limites do Sueste», em 1901 - um dos 
melhores trabalhos a IeSpE:'itc. da qUf>stã0 de limites r>ntre 
Paraná e Santa Catharina - calcula a pOj1ulaç~o de p:Jlma" 
em vinte mil habitantes. Diz elle' falhou completamente (\ 
recensE'amento de 1900. Portarlto, o que serviu de calculo f()~ 
o recensé'amento anterior. 

O SR. GENEROSO MARQUES - O de 18921 6 

O SR. ALENCAR GUIMARÃE:'l - Por':lUe o de 1900 fa JhJu_ 
Para Palmas, vinte mJ! habitalltes; para B~lla Vi ot3, d~ 

Palmas, cinco mil; para Rio Negro, vmte e cir.'o mil; par3 
União da Victoria, quinze mil. Ao todo: 62 mil e quinl:J.entus 
habitantes. Em 1900, para eS~es quatro mnnicipios na es~a 
a popula,cão. Posteriormente, Sr, Pre<;idente, f'ssas r"riõe'l 
desenvolveram-se e nos territorios do Rio Negro {;' Uni:'io da 
Victoria crearam-se ires municípios: Jtaytipolis. Tres Barra'! 
e Timbó. 

A lei municipal do Estado que rf'g:ula a crenção do~ mu 
nicipios exige como uma das condições esseneiaes para essa 
creação uma população supe~'iur :t 1,1 mil almas. 
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o SR. GBNEROSO MARQUES - V. Ex. sab-e que isso nuntf\ 
foi observado. 

O SR. ALENCAR GUl:MARÃES - Nunca foi observaCiú? Entã() 
nós vivemos fraudando a ;"j'1 Nos jocnmentos orfici:1es é em 
que me pOS'iO firmar; não In8 posso apoiar on conjecturas. 
Si não ha estatística, recens'lamenLo da população, em Q,ue 
elemento nós nos dflVemiJS firmar para calcular a população 
de municipios dessa ordem? Certamente que 10.15 demcntoo, 
officiaes qU8 fundamentaram as l'ésoLlÇões dos corpos delí
b(Tatívos competentes, cN'anciJ es~es municípius. 

A lei municipal do Paraná (xige para eal:a um muní
ripia uma população, no minimo, ele 10 mil almas. Nesses 
municípios, cuj a populaçãú em 1900 ·rçava por 62.50,1 ha
bitalltes, foram creadOs mais tres. cada um tendo. natu;-al
mente, 10 mil hab!tanles [leio menos. 

O SR. GENEROSq l\IJ.R.QUES - Eu appello p~ra a ;ons~j-
encia de V. Ex. • 

O SR. ALEt'lCAR GUlMARÃE;; - ~m qua!quer das hypothe
ses, pilrtanto, a população do" mu-nicipios não ,>~Tia, .i~,mai~, 
de 45.000 habitantes. EI18 tende sempre '1 CrE'S. er, I1U~C:l :, 
diminuir, prinCipalmente si se considerar que,- ZOP3, desse·; 
municipios é das mais ricas, das m:ii~ procuradas do terri
torio contestado. 

O SR. GENEROSO lVlAaQUF.S - E das menOs povoadi\s 
O SR. ALENCAR. GUI~n_.\.ES - Ainda mé!is, S'·. Plesii.lentf. 

Já, não é com argumentJ's til'l!JOs nos pap~iS. omciae~ d,; Pa-· 
raná; é com as propnas inf';rmacões cath3rmenses. 

ú jornal «O Dil\», orgão officitll do governo catharinense, 
só par8 Um ir<:'cho desse teI'ritOi'io dá uma pOpulação de 
25.COG ::llmas, e devo natal' ser essa a parte do territorio 
meuo~ povoada. (Lê): 

iPassari\o pfll'a nossa jUl'isdicção e*,cs lindissimos cam
pos dl S. João e Mirim; 86 terras ferteis dos valles do 
Tnnbo, os hrl'vaes extensos dentre Canoinhas e Pepiry e um<l 
popula~ão superior a 25.000 almas.» 

(I SR. HEHC1LIO Lu;; - !',Ias, 2.5.000 almas não são as 
'100.000 (\0 (jI\ntestado. 

(.1 Sn. ALENCAR, GUIMARÃES - E' l) ealculo oHwial catha
rincI1se, nessa região; nelle não rstá comprehendida a regiãl) 
da n,argrm esquerda do rio Negro, onde está situada a cidade 
do mesmo nOll1e. 

SI estes elementos de informação não servem, não sei 
de outros que possam servir. 

O SR. GEl'lEftOSO ;U-\RQC"ES - São calculo3; são meros 
c;1i, .ulos. Nã:o ha ~eccnsealYoento no interiol'. Nem da propria 
CUpl tal da Repubhcª se sabe exaet:l.mente QU:l.1 a população. 

() SR. ALE~CAl\ GUIMARÃES - Mas, eu não estou affir
mande, que seja precisamente a população de 100.000 d l!;n[18. 
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o (jU/' eu estoll dizendo é que lodos os antecedentes. todas as 
infOlma"i',ps officiaes existentes, todos os elementos em que 
1)Ü(~pmos -b:lSeDf [I,S lJf.'SSOS calculas, todos elles affirmElm que 
fi populãç1\o dc) Contrslytdo é ~upcrior a iOO.aOO almEls, 
l'\l;DC~t bou\'(~ contest üÇüÜ, 

(l f'rt (~r,:':r.r,oso ~IAnQuEs - V. Ex. diz no seu voto em 
SI;P;Ir<lcl": rlue a população é ele 80.000 alm<1s. 

U Sn. ALr.KC\P, GUI;>,lAIÜES - Pelo amor de Deus, não 
confund;J. l'ío meu voto em separado, está bem claro, eu 
(jigo que chlS t 00.000 all11as do Contestado. passam 80.000 
pal"l Sanbl Ci1llwrin[). E' o que está no meu yoto em sepa
ro.dü. 

(j Sr., 0,.',·E:;l1;'0 ;lLulQUES - Onde foi V. Ex. buscar 
c;;i{~ c8lculo? V. Ex. está em dU\ida sobre o territorio quo 
JjJSS" :1 3'Qnta CattWl'iJlll, como pórle preclsDr que a popUlação 
é essa? 

l) Sr. .. \LENc:,n GlJlJ'.L\.R.\ES - Eu me fundei nos unicos 
e\etr,('ntl].~ ri,' informa!;.ão em que se podem basear calculos 
d(·~sa n~lurrz(\, E por elle3 chegul'i á conclusão de Que pas
Sam [l[d'Cl Santa Catharina 80.000 almas e ficam 2.0.000 para 
o P8]'[lnú. E isw pOI' eslas c.ircumstancias, que V. Ex. voe 
ver. 

P"s'mm TJ<lra Sanla Calhorina o sul de Palmas, 
Cln e lancHa 'Ire" Ban2Ls, Xintertra, Umão da 
Timbó. . 

o sul de 
Victoria, 

() SR, GD~EROSO MAnQuEq - Não existe llmnicipio Sul 
de lJêdnws. 

O Sn. ALENC.UI. GUIMARÃES - Quero me referir á parte 
sul elo muniCípio de Palmas. Está tudo indicado no meu 
v01!) em separado. 

> 1\Ias tudo i~to, Sr. Presidente não sou eu quem o diz; 
é 8 E~tàdo d'J Santa Cathal'ina queIl1 o affirma, no seu orgão 
offiC'ral. Lá, ~lles tiveram interesse de levar ao conheci
mrntu ele toelo o Estado as vantagens quP auferiam eom o 
a(;cul'do; ao passo que no Paraná, o interesse é outro, é o de 
dimilluir a~ Yanta,iZens de Santa Catharina e.consequente
m{~Ete, os nrrjuizos que a solução acarreta ao Paraná. 

O SR, GE'lEnOSO J\IAPoQuEs - E o ínteressede V. Ex. 
é o de augmentar os prejuizos do Paraná. 

O SR, Ar.€NC.'.r.. GurMAR • .\ES - O meú interesse ul1icQ é (l 

de ecclarecr,r o Senado para que elle saiba como vae votar 
em uni aSSllD1pto ele tanta magnitude e relevancia. O meu 
inttTfSsO em tudo isto é informar o Senado, para que elIe 
não dt'spreso. no voto que vne dar a este respeito, elementos 
QUilo dn'em contribuir para o acerto das suas decisões. 

(I Sf\, GEi)lEl1080 MARQl!ES - E qual era a popUlação qU'l 
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passava para Santa Catharina, pelo accôrdo que V. Ex. 
quez'ia? 

li SR .• \LENCAR GUIMARÃES - O llleu acc6rdo não está 
em debate. 

O SR GE,-:r:R.OSO MARQUES -- Como não está? V. Ex. está 
aLal'íil:·do . e.~le ace.órdo, de\'e apresentar L'ou~a mell101·. E o 
qUil <1prl'scnta transfere grande parte do (crrltorio e da po
pulaçãl, do Paraná (Jaca Santa Catharina. 

O SR. Ar.ENc~n~ GUIMARÃES - O meu aceM'do não cotá 
üm {/ebate; o mel! àeeordo foi um méro projeelo, que não 
chcf!ou a se traotlzír em facto; o meu accôrdo linha quatro 
t'onÍlulos; mas, todélS eJlas - eslá bem claro no livro que 
publiquei -- Yi,<1vam sfllvar as nOssas populações, e só che
gavOlllJos á ultima solução, á quarta, cedendo a maiO!' parte 
do l11unicipio do Rio Negro, quando fosse de todo impossivel 
uma outra solução que n<)s pOU[ldS.5e O d~sprazer, a amar-
g'ura (L~ ver retalhada a familia paranaense. . 

Está bem claro; si as palavras não perderam a sua slgni
fieflçãe, L'sual, quem tiver lido as paginas deste lTl'Odesto tra
baltw 1118U, em que procurei justificar toda a minha acção, 
CID 21 .lImOS de esfJrço jncessante sobre esta questão ha de 
vc;-jficar que minha conduct.a de hoje é a mesma de sempre. 

O SR. GENEft0'30 MMIQUES - Não apoiado'; V. Ex. cOn
demllou todos os accõrdos. 

O Sn. ALENCAR G1JIMAflÃES - Gondemno-i()(S prlo:; moti
vos já illdicados. 

A minha condu ctn é a mesllla de ~emplje: Cloll1erente, 
leal acs meus compromissos respeitando a tradição do meu 
pa::sad r). manteI}.dúSt'll111re digna a linha da minha cOnducta 
lia dpff'~a d'Jl3 inter2sses dt'! meu Estado. 

C\lllll'H tive exageros nas m;nhas manifestações. Desde 
1892 !rabalhü npsta questão, a ella dedko todos os meus es
forços, f' túdos ,}5 ncursos minguados da minha intelligencia 
('lliin apoiadOs) em favor da causa paranaense. Nunca, Sr. 
Pn'sidl'nte, tive uma manifestação exa~rrada de ITi'Üdo que, 
hOje, ,f:lllando esta lin~uagem ao Sellado, sineera, Ical, ver
dadeira, ningue.m jáma1s me poderá encontrar em contradi
ccao eOl1l o meu pa%ado. Nunca pré"uei a gueI'ira santa wn
tra ~Rni:1 Catharina, para hoje vir submetter-me a ella hu
mildemente. 

O RnL GENr.n.0'30 MARQUES - V. Ex. nã,n era solidario 
com todos OS paj'<lUilens<:s, com o goycrno do seu Estad'j que 
dizia. que não devia cederl um palmo do nosso territorio' 
mesmo deIXais da ~E:l1tença do Podf'f Judiciario. ' 

O Sft. ALENCAR GVIMARÃES - Nunca me ouviram mani
feEtaçi'es exaltadas a esse respeito. 

O SR. GENEROSO l\t\RQUES - EnLã'D V. Ex. não era so
lidaria com os seu,~ conterraneos. 
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I) ~:Ii. ALl;1\L.lfi (~1.'I:I1.\HÃI·:S -- EllCllnlral":JJll-me S('lllVJ"l: 
!lil -1,'j'>[1 il1klll"l'n!a rJUS dill'it"" dI) Pilr,w,\, SC'IlI ('X('t'~~·i':; 
110.; !lH'I,. ,11"001'('" 111:1.' lambem H'lll cI",-fallccii1I0utus n,1$ llli-
11ll:IS i~ll(]'gias. 

Si V. Ex. quiz,'1 Llll;w ao ::'elli1llo lia. RepUIJlicll a lín
gGn~el1l \'cl'ú,Hlt>ü';], 11;1 de dizer que I"do~ tcem servidu 
:111\i('lla 1,'}'I'a 1'1)1ll dl'dlcaçúlJ, ('om esforço, com pat.l'ioliElllO. 
m:ló que' lIt'nhum I1Je excedeu IlC~~(' ~('ntjnll'njo e no amai' 
á r:rl,-~il (err';1. 

~nl:. t~lvé'z, o uniru I!OlnClll, :-;n, Pl'e~idf'ntr .. di) Pm'<lcn;í, 
iJUC ,." '~:1Cl'lficÜll [Jf'la questão ut' limite". 

O ::.:", G[1\ EROSO lIl.\HQlJES -- ConAl :;;e ,O;)('l'jflC'.'l1·) (Jual 
flíi J) :';]i.'I'iJ'ic l'-'? 

() ~II, ,\LE:'>:C.\R GL:I~\l.\lL\1::S - ):iou U llllicu hU111I:11I ljue. 
111\\1[',\ ,p npl\il:\'eiloll dl'Sl:i qU0sli'i r , punI ll'inmph<1l' na ."lI<L 
1':1 t'l'ril'il j)olitiCD. 

I) :::r,. GE);r::nosu .iII.\HQl'E::i - EllUio lodl)~ OS .'i~tI~ coute/"-
1';1111"'.' ,'xplr.']':lI':J1U (,,;Sa qllestãlJ. Pl'ok:stu I!lll nome dos pa-
1';,n;I"n",'~ l".111h';l essa rt~Cll"ação in.iusta que V. E-s. faz, 
" Ex .. que lW5cP.U lla Arg:entllHI, não é mai.~ panlllLlel1se do 
q:lL' '.ud,>s 08 que l:ôI".'l'l"lll1 nu P"]',m;'I. 

(l ';<11. ALI:"c\l-\ Gl'\~,L\R.Ü:S - i'\ão (',,1'011 ui legando wpe
ri <'ll'i r\'iI.\I' rir> virtude.': úquell.',,; (JUl' nasceram Dl) tel't'jlorio 
ll:.lnJ,;l~nH'. 

O ~'I:. (;H.'>: U1ú:;u JL\H(JUES - \'. Ex. cOlldel1llluU iodos. 

U :::1\. __ \ 1.Cq;"\J! GVDl.\I-:,\ES- QIWl'U qJl'~ me l'econh/.'\iulll 
(',~a ljlldlidude: ""j llnuye ('s1'OL'!;O, si hUU\'e d('dic~Cãb, 5i hOUH'. 
,'in('I·!'it!:ldl' 1\ln <ll;;ull~ dilquelles qll!) haf[llharaní' pOl' eo:sa 
~1',lIlil,J tnt1~[l, l'~t(' I..'ifo\'çu, est.il orclical~50, Nta sincel'icladl'; 
il:l dr .~,·j)-lll(> l'1':'onhecj(Ja tmnlwl11. 

() Sn, Gf-;J\Enoso M.\ll.QUES - j\[r1S Y. Ex.. dis~C' Jw plll.H':O 
,.. qUI' loi () unleo hOlllODJ publi,;o parun:lcns" que Imne,l ex· 

1'1'11'I.JU :\. Ol.\'éstão parlid:wia. Q\\er islo dIzer qlle: lodoo; liS 
mai, I'xp!lll'nl'am, até <louelll'5 qllr Fntií') u ae olPjJ::mhHl'êUl1. 

O ::;11 .. \IE:\C\H GUl:\I.\R.I.,:s - Disse i~~(J ~eJl1 'Iue das 
III iulws pala \ira., pudesse re"uJ(,1\' a ('olle lll,ãl) ~: que quer 
clw;::ar o llolJ)'i> Senador. . 

Ma" pOsso dizer, sou o uniro llf.lJllPlIl do p,Hana que se 
sael'ii'icOll )lcb C/Ué'slão, d,e ljmile~. 

() :Sll, (~E;;EH()SO !IlAllOVE." -- "amos Vél' IJ 0:11'I'lLicill que 
r,'z. Si [úr ]'~l.Oawl, pnJétl\OS \'hegtlr a UIll aCI'IJr'r!o, 

() ~l:, .\l.l:\'I:.\R (~lT\[.\I{.\.I:!" ~ EUI Im'I1,! da miqh:1 aCL'ãn 

"IJl'ili~;lcll'ia 1'1Itl'C' 0" - dmi.' F:~j;1c1o~, ú'z.c'.' :1 C,ill1:1nnha in
;lJll;l!nl'i;l 1'11111 'lU'.' ,o{' 1J1,' !1l'{)rU)'ljll d('.<'llo.i:ll' ele ,':Wl~ as !lO
i!:\~II'~ officiar'~, 

:-; - \'01. \lI .:!(i 
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o SR. GFJNEROSO MARQUES - Não senhor; Hão me consLn 
isso. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - V. Ex. o cOntesta.1 

O SR. GElN'EROSO MARQUES - Não me consta i<;s'}. V. Ex. 
sahiu dessas posições por sua lIvre vontade, e, ate, i;Om sul'
preza e sentimento dos seus companheiros. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Com muita sUii:::facCão e 
muita alegria 

O SR. GENEl\.DSO MARQUE:;; - De quem? 

O SR. ALENCAll GUIMARÃES - Ora. d()s mem compa_ 
nheiros. ' 

O SR. GENEROSO MARQUI-:S -- V. Ex., para iss l • escreveu 
~ma carta, e o fez sem eon;;;ill tal' a ninguem. Não cl isse uma 
palavra aos seus companheiros politicos. Mandou mesmo pu
blicar a carta pelos jornae" antes de m'a r:emetter 

! 
O SR. ALENCAR GUlMARÃ[S - Não tenho na.da Que cOn

sultar a ninguem quando sinto os meus melindres offendi
dos. A ninguem dou o direito de me traçaI' norma de condu
cta que devo seguir ou aconselhar-me quando me \'ejo ferido 
na lllinha sensibilidade e nos meus melindres. 

Sou eu mesmo o guia e orientador de minha conducia 
O SR. GENEROSO MARQUES - El' Ullla que~tão psycholo

gica. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Ora, quando me ~énti me
lindrado, rompi a minha solidariedade, porq1.2e vi nos propo_ 
sitos dos meus companheiros a preoccupar:ão de ,Iiminuir
me, abater_me, humilhar-me. 

O SR. GJ<;NEROSO MAllQUES- Não é exacto. E' um falsO 
presupposto. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - }lorque, em vlrtuue dessa 
questão de limites, houve um momento em que, c,om a col
laboração dos maís notaveÍ5 estadistas, possivel inI chegar
mos, com o actual Governador de Santa Catharina, a um 
~modus vivendi» que pacificasse os espíritos nos dous Es
tados, e nos conduzisse a uma solução amistosa 'lue termi
nasse para sempre esse litígio, e viram - e o not)l'(~ Senador 
se quizer fallar a verdade ha de confirmaI-o - e viram que 
essa possibilidade se approximava, transformCln<io-se em 
qnasi um facto o est.abelecimento do «modus vivendf" entre os 
dous Estados, com honra Jlara mim, difficuldarll.'~ foram 
cl'eadas para difficultar~me o trabalho, cOm uma Gomo que 
manifestação de desconfiança "pessoal rlesautrJrizanôl] o re
presentante do Estado. «leurler», até aquelle mOlll"uto, da 
representação federal, nos trabalhos que estava fnz·:-ndü ness" 
seIl Lido. 

O SIt. GENEnOSO MARQUEE:I dá um aparte. 



o SR. ALENCAR GUIMARÃES -" V. El:. sabe bem essa his
toria. 

O SR. GE~EROSO l\lARQUES - COl1heço-a muito bem. O 
Sl'. 8chmidt nunca respondeu á car!.., que V. Ex. lhe Fedia 
Ullla sOlução. V. Ex. não conseguIU cousa nenhuma. Elle 
que,ria tom~l' o territorio do Timb6. Queria que a jurisdiccão 
catharinense se extendesse a todo o tel'ritOl'lO, e nós não 
cOnsentimos nisso. Eu disse a V. Ex., muitas vez\'s: obte
nha delle O consentimento para traçar o limite 1,) Tímbó, 
mas definitIvo. V. Ex. nunca o conseguiu. 

O Sn. ALENCAR GUIMARÃl,S - Quando o nobrG Senador 
acabar o seu discurso, eu prooeguireí. 

O SIl. GEENROSO MARQUES dá um aparte. 

O SR. ALENCAR GUI1VIAR.~ES - V. Ex. fOi quem me des
YJuU para esse terreno. 

Tenho, DOl'lanto, necessidade de l'ep!lcar, reaffirmando 
a correcção de minha conducta em lodo esse inciaente. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Pl'osiga V .Ex. na discussã,) 
do accàrdo, pois tem muita cousa a dizer, e debta as degres
slSes. -Si Isto é plano de V. Ex; para que a discussão não 
acabe antes do prazo fixado ... 

O SR. ALE..1\;CAR GUIMARÃES - Desejo que essa discussão 
115(1 acabe, parque emquantu ella se mantiver neste recinto .•. 

O Sn. GENEROSO MARQUES - O accôrdo não será appro
vado. 

O SR. ALENCAR GUli\IAR . .\ES - '" o accórdo não será ap
provado e o mal ao Estado do Paraná nãu terá sido praticad/)o 
bi dependesse de mim, si nã(j eS[Ívesse lutando com forças 
poderosas que não posso vencer, este ac.côrdo, V. Ex. sabe, 
nãu teria chegado a esta Cas(l, e, por que não dizeI-o? com 
a collaboração do nobre Senador, mesmo porque acredito na 
Sinceridade de S. Ex. e não acredito que S. Ex. vote, con
"ido de (jue presta um beneficio á sua terra, este ajuste que 
ahi está. 

O SR. Gl':I\EROSO MARQUES - Mas, de quem sou mstrl1-
mento então, si não votu c~nsciel1telllente? Si V. Ex. di~
S05se que eu voto com sentimento o 3ccôrdo, sentido por 
ter de votar por elle, era outra cousa. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Eu não disse isso. Dlgú 
apenas qu,; não Julgu que V. Ex., v()tando este accôrdo, Ó 

faça convencldo de íJue serve o Paraná. 
O SR. GEN EROSO l\l,\nQUES - Não lIa dul'ida. O accÔrd) 

1'ni imposln pela pressão resultante d~ sentença do Supremo 
Tribunal. 

O SR. ALLCl'\CAH GUJl\JARÃES - Não apoiadO. Pela pressãJ 
da sentonça, não. 



() ~:~, l.ir'-Ff'.OSU !\L\HlJU:s - () Ij1W \" EC(, quer: <I H'l1-
lI-ul:a ')11 .: accI)['(Jo'! 

O Sl~, ALE:\C.\R C;UDI.\Il.\I:S - Sl~ôli~ ca~u, clllJ'C esle al:
",ll'Clu \' ~I selll('llç:l, prefiro ,I ~cntell~:l; por'que a scntençel 
('u 1108,"0 mais facilmente. Íll"alidal' rll) qne e~ie ~)rCol'dlJ, pOr
CJue e~te ,:c,eordo tUllloU um:1 fci(:ão p(~itica~ pClriidaria, r~ 
ll"'S s<ibemos np~te )Jaiz .f) que Yalpl1l as ,,;olw:õc, j)u!'t.1dal'ia" 
lln j)olitÍL':\, 

Quando \l"I" lJ(i,) L",nlOo I iYI'(> lllau iJ'cstat;ãu <la \'onLaue po
pu]:))" CJuai~do I~,-i g'OYC'I'nos tudo \-'C'ne ('111 , não 0 limito que ,~I' 
espere qll,~ C,'3ta ~OlLlÇ,ão D')lilica ~l'.ia ~ul:l:e~sival1lcntc m311-
I ida: aO pas,o qUe u Podr!' Judicial'Íu, estranho ~I acc,:ão lml'
I ida)'i,I, lTcebrnúo dia a dia influxo nuvo, pela 8ubstJtUlr:~" 
ilo~ S('\]" lllUlllbl'os: que ,c nuo [l0!'p0(uam, 0 Sl1~ceptlvel d,1 
illfluencia (1(' llo"as conelltes (' de llo"as cIuutrlnas, cOm d 
I'yoltlf,'iio dil ,illl'jSjlrl1drllCi:l, (' de mocli ricnl', (,oI11() c](' c)I'rlill<1-
rio acon(ecf'. uS "CUS .iulfWd(i~, 

)in (';).so du Pal',lDú, elos ,illizes Qlll' 11l'11j'el'il'al11 a Jll'inH'il'a 
Sel1t(~ll(~n, esis11'lll apunn, ('ilH'o: Hel'mir,io do Esplrílo ;;:<1n1", 
"\nc1l'é Ca\alcanf i, Pedl'o J.cs"<t, Canuto Sal'ai"a e GodoJ'l'edo 
Cnnlw, 

(j SIl, LU!'Es GO;\f,;.\L\TS _. O,.: 11()1l1l>!l~ jJotl':lIl ,-;el' sulJ,<li
ruidus, ma" ::1 jUl'i;:,prudenl:i,1 (. S('illj'!'l' n 11l"Sma. isso não \'1'111 
nu CCI,.,O. 

() Sn, GFi'EHUSU ilL\RQl'E:> - .'i5u 1l1)~t::Jl1tl> is,~o, já Livl'lllll~ 
lllais cluas ,-::entC'nc:as conll'a nlis, 

O SI{. ALESC.\R GCL\L\HAoi -- EllI 1I1J1 l!iIJlIl./;il d,' 1:-' ,jlll
ze~, de ,;,·is (jur~ 't' Vl'onunCial':llll conll'a I) Pal',lIIÚ, tjlli' ('unsl j
l.uil'am a m,liOl'J:l, no mOlllL'llto 1'\lI (jll" I>~I," l'a"L' fOi jlll~adll, 
CSLlllJlJS l'oriuzidos ri rim'o, 

Ilrr 10 juiz('s nuvos rx, 11'ilHlllal I' allega-,;,' a llrf',,~Cln íLi 
~('llli?Jlça COlllO úelel'min,lnl l ' dl,~tl' :ll'cr)l'c1o. ü"l'lnrnndil-se de
,mte d~,te paiz e CÜIl1 a l'csjll)[j"alJililladl' llHici,ll dI) <30\('['11 1 ' 

que a rnusa estava peJ'did,I, 

o SIl. GE~E/WSO .\L\nQl;r,;s 
gadOS do Pal'a)d~t. 

C) Sn, ALENC,\n GLT\J\IL\ES -- :\];1~ ('umo S(l L'h"g-;I " UlII;1 
:tffirmaç:ão dpsf n o)'dem '!, Porn:lll lI!';l COITI1l\lpel'alll O" i LI iZl.>' 
QUI' :]inda não se IlI'OnUnl'IIU'Hll1 neste CêlSO, ll'l!',1 L'Ol1lll:("~l'elll 
anle~ipadan1f'n1c a IlpiJ"i50 <lflllps': 

o SH. GE:-iL110S0 :\LmQl'ES - Pela COl'l'('n(e 1]\11' ,~xIste no 
Supremo Tribu:l1ll, 

o Sn, .\LE\'C\1l f~IT:\L\H.\I':S -- Qu," ,'/11'\'1'1//1' i, 1',-,';1 ,/Ul' )]11' 
r)l·I(]I~ traze)' a rSsa l'ondu<io? 

'Como "" anr'ullL'i<l, t:IO cafl'"nl'iC:l p f n l'm:llnli'I,', d";lnlc dI) 
l';li;, iul,'jJo, 11':1/,lllUO-"L' do jll'ill\l:il'u dns Ll'ihullCl'_'é da S,II;ÜU, 



SESS.\n 1'\[ ~:í 111' .Tn,l[() 11r 1011 1.05 

que l'slrl Ca\l~~1 1',lú Iwrdida, 'tl1.indo esla e,Hlsa ainda c~t;í 
~sllb-j\ldicE'll'l 

O 8H, GE~'Er.Ii,"(I ",\ll(1l'ES - ~L1S passou em ,iulgado, 

O Sr., ALr:\I~,\1: (;ul~[.\n,\ES -- :\Ias não pst:.'i pendente de 
"mJl::1l'p.'", i'l P,\I'I'\II;iío') E p;1r11 :1 l,'\rclH:ão, os L\OSSOS ad\'oga
dos, dos mais I'rpul:H.!n,.; desfr P,lIZ, nl\O reunir;jm um co!1tin' 
!"'('nt [1 ri I' moI i\'t)~ I' tli' razõr:", tOrlilS l'elc\':1nles, pari], inuli, 
li/,ar ('"la ," .. nf('n~n 'I E ('amo ,",' \'C'm dizer' [l(, paiz que ('sU' 
C:l~(' ('sl:'1 r:lClic-:l1Illcl'l(' fi('J'dido') COl'rOmperalll, pon'enlura, os 
j\llze,,~ QU11PS :-;ãn IIS .il1Ízrs 1'(tlTllllll,idos? 

Y('j:1lri, prlis, 0' cjr'fi'll,SOT'PS rio ai'cÕl'do ri que ilbsunlo cho
:-:'11111, S:lllri'inn;1-si' ll111il ~rrlL1ção rladJ [101' podeI' Íncompetenll' 
I' ,ill"liiiril'~(' 1',f:1 ,srllllCRrl illJ(,!":llldrl-~e (jlle eSsa causa rsl8\':l 
!1('l'dJfi;l, 

O SR. (Trl\;rno,o :\L\RQl.'ES - Eu l8l111wm sou rir npini50 
1[11" () SUJ}1'f'1110 Triblln:11 não P ('O 111 peter.rt e p:1m decidir elo 
i"I.Sn. ln;l~ «Romil Inrw;fn rinil;1 (>,~t, C:1l1~rt finif:1 ost". 

O ~I\, .\r.E'\I;c\1\ GIT\I.\I1.\ES - ,\qui eslá () !1';l])Jlho rlo~ 
plJlilll'nli'" ;Hl\-ogadil,,-, do PaI'an;I, ])rs, Ubaldino do A 111:1 I ':1 I i' 

~rllIl'110 (\1' Barros PinH'!" (>1. ,oh)'I' fi capacidade dos nU:lI'~ 
nada jll'l'cisl1 dizer ao Sen:1c1o. 8fip dos l118is flltamentp ]'epu
lilrJOS no rl',ri) lIbla C:ljlí!:11. Pai" 1',58(>5 advogados arrolam 
lIllla pnn;iín de Cllndilllwnlns jlll'iclicos d(' nullidadro judici:1r"s, 
E~ta p:V'l'lH:5.0 (',lá tl'ansitrll.'c1n C'm juizo, 

8011;'r pllu \'al' ~Pl' j.ll'ofr"1'1da derisão o SI' illll1uncirl como 
.ill'!.1 riraliY;1 desse aclo, 03 qUi' o dPi'endelll, que ellc, \'cil1 ('m 
COL'seqlli'ncia ela pri'''Si'io de,,!a ,'-'rnI811C;1 que aind:1 ]Iódr. sPI' 
ri' l'ilrnl:1 (la!? 

O SIl, GE:'o:EfW,'O .\I.\RQl'ES- :\Ia~ ,"i não fôl'? 

() Sll. ALr'\C\1\ nL'I'IL\H . .\ES - .\~\I.I quero enra!'al' csta InCe 
rlil qUl'sfãn fjl1P i'oi ,lqUI pqg-ot~d:l ('Olll a oração fulminante du 
]ITCC laro Senado!' pnla Ra llia, Estn srontrnça I' inexequivel. 
cnmn ir"pxPqIJixc 1 é (,sl t! 'lf:CôrrJo. Tnexrql1lyrl, disse S. Ex .. 
pOI' fall:1 ele I('i" qlip regl11l'll1 o PI'OCPSSO e porqur ri senlr~n(.'<1 
cunfr,lJ i:1 :1 yonUlflp f' o s('!li illlcnio da popul::Jç~n que ell:l 
;11'1['('1.:1, i'nn IÓ i IH'xcqu iY1'1 sl,rú c~SI' ncr(Jrdó porqup infri1"gp 
dis[1osidio 11'1'min:ll1te. prpcl'itl]O rllorl[lInr.nlaes da, r.ol1stiLui
(,;in (' [,Ol'quc' niio aU e.r.'deu iÍ \'onl :lei,' nrlll ao :,;,ontlmrn(o rias 
l111P 11 ];1 r. ÕI'S i III c' r'C'SSél di! S . 

() :3n. UE0:rmoso '\1.\I1(11J"'8 - llr,sjlpiln llluilo as opiniões do 
ltonl':ldll Sellarlo!' ]WI,1 8:thia, P :15 llo f'l', João 13iHhalho, J\[:1S 
llil Con~t itnicflil 11rl') 1,,,1 ú psUliuido, 

O ::-:n, LOPES (;(JV:.\!.\'ES __ Y. Ex. (1:'1 lici'nç:j pa!'a lJlll 

:11,:I
"

t,·') São 11'] Illll;1 ,(', n,ll'iio 1111 lI1unrlu (Jur ;]cJlI[llp ~) s~-steT~~ 
1,]"IJ""it:n'i,l, não ,-,' l'i'I;j" 'illre]'ii' do tl'xlrl l'on"tilllcl'nwL 11:10 
SI' jlllde ('nr:lr,,]' \'''''1, WSII'lil:l 3l'm que;) Constilui\:ãu I) tenha 
r.slniuirj(J, np~[]j'i() iI ,', Ex. quI' lJIosfre UlJlA nal~ãlJ do mun-
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do onde se adopte esSe systema, não estando elle consagrad8 
na respectiva Constituirão. Duvido. 

O SR. GENEROSO MARQUES - E não temos um processo 
p8ra fazer o plebiscito. 

O SR. LOPES GO~ÇALVES - Trata-se de uma acção real. 

O SR. ALENC.-\.R GUIMARÃES - Si formos levar a sess'io 
p8ra este t.~rrcoo juridiC'o. demonstrarei a V. Ex. que não 
Se trata de uma accão re81. 

O SR. LOPES GONí":.<\:LVES -- Trata-se de um acto de reivin
dicação. 

O SR. ALE'ICAR GUll\Llfl,\,ES- ~ão ha nenhum feito deste 
genero. 

O SR. LOPES GONÇALVES - Perfeitamente, porque inlcicIe 
sobre territorios em conflictos. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Trat8-se de uma questão in-
teiramente diversa. . 

O SR. LOPES GONÇALVES - Recorra á jurisprudwcü\ ame
ricana, e verá. 

O SR. AJ"ENCAR GUIMAR.~ES - Não quero entr8r neste ter
reno. 

O SR. LOPES GONÇALVES - Não estou discutiT.lclo a que
stão, dou apartes respondendo apenas ás observações feitas 
por V. Ex. alludindo á razão da sentevç.:\ como justificativa do 

accôrdo. 
O SR. ALENCAR GmMARÃES - E e1: declarei, em re!"pogt~ 

a S. Ex., que não podia acce':tar, ~omo razão l'lgitlmaDte c];1 
attitude daquelles que apprJ\'am este acto, a invGcac'io d;:. 
smLença, porque ella ainda não podia prOduzir todo ... O'l sellS 
effeitos. Esta sentença esf á ·:epenr1endo de um'1 execu,~ão p 
para esta execução os nOssO~ advogad0s competentes, dos 
mais ill ustres ... 

O SR. LOPES GoNÇALVES - A sentença está sendo extlcut n
-

ela, como não produz effelto? São embargo" de I~xecução (Jue 
não podiam ser provados. Os documentos são os me~m(,s qm' 
já. foram apreciados na acc·~;o, Eu tive occasião rle ler l> 
questão. 

O SR. ALENCAR GUIMAH.hs - '" apresentaram razões 
fundamentadas contra elIa pc:mdentes de deliberacão. do Su
premo Tribunal Federal, cuja d8'i.',i~ã') nG.o pOde ainda Sf'r 
conhecida, por,que o 'rribuna! não 813 ~1I'onunciou sobre ella~, 
::dém de. que está cOl1stituídJ hoje de modo dl\ersn dn qlW 
quando se julgou pela primeira vez. Ha;uize~ novos cu.io~ 
votos não são conhccid0S. El: perguntei então ~l para ::tffir' 
marem que a caUS8 ('o.tava tGta!mp'lte perdida :,,] h::tviü COr
rompido esse Tribunal com o fim de c;'nhecer pr~viamente ..• 
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o SR. LOPES GONÇAL1ES - Esse argumento Ci" V. El:. fl'in 
prova porque prova de mais, 

O SR. ALENCAR GUlMARÃRH - ... '\ sua deci~ão. 
O SR. LOPES G0NÇALVES - Sem !nter!'omptío o diQ.:ur~ol 

de V. Ex. dE'claro que o aspecto d,l questão de-':e s~r :evarl0 
sempre para o terreno jurídico. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. 

O SR. LOPES GoNÇALVES - Estou dand0 um ap[trü", [lois 
S. Ex. hontem gentilmente aparteou o meu dise'lrso. Ü'lmpro 
um dever. Nio tenho em vista perturbar o seu discurso. 

O SR. ALENCAR GUlMARÃE3 - V, Ex. hontem tomou D::trte 
nesse debate e fez girar o ~tU dIscurso em torno dr: - ~"'J1-
tença ... 

O SR. LOPES GONÇALVFS -, Sim, senhor; e r,~o pod'!! ~er 
de outra fórma. 

O SR. ALE.NCAf~ GUIMARÃES - ." tirandtl' della todas as 
1'0]\:iiclf'['aCI~8s qUI' ,jlllt!()ll 1)J'ocl'rjenle" [tara jLlstificar o nc
côrdo. Eu rEpliquei, err. a;Jarte, a V. Ex., que o accôr(l, llãil 
teye absolul,amente por tJ:lse a se1Jtença, Não p!;dia teo, 

O SR. LOPES GONÇALVES - Pois tem. Veja o preambulo 
do accôrdo. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Nã,) podia ter porque a 
sentença, nO P:-tr,má, nunca fOi considerada como elemenlo 
capaz cle modificar ... 

O SR. LOPES GONÇALVES - E' um elr:mento efficiente para 
II accórdo. 

O SR. ALENCAR GUlM:ARXES -.,. capaz de modificar a 
conVIcção do povo pªranaETlSe sobre 03 seus direitos aO ter
ritorio. 

Affirmei que jamais essa sentença pOderia servIr de 
báse p:u'a qualc[uer accôrclo, porque ella, por arbitraria, por 
iniqua, pnr inconstítucional, tinha irritado o litigio, tinha 
orígin<ido eSSe conflicto em (;ue vivemos eom o Estado vi
zinho (' que, nem o gllverno nem nenhum homem publico 
p:uanapnse seria capaz ele chegar á melhor rIas soluções con
l'ili~llllri;í';, lnmallí]rl i,n[' ]í(1'I' 1',," ""IJtrl1ca, 

Ü SR. GENEROSO MARQUES - Deante da sentença, como 
disse ,) 1'1'. Schmiclt. 

O Sr., ALENCAR GUIJ\lARÃE8 - Nesse tel'rmo é que a havia 
collocfldo o Sr. Schimictt Cjuando, pela primeira vez, nas suas 
primeiras tentativas de con(~iliação entre os dous Estados, 
fi Sr. 'Y("'nr:i'~la\l Bra7 rl18mou-o aqui. Eu accen1uei essa 
circmnsranci;l, n,l meu ,"oto em separado. O Sr. Felippe I 

Scl1imidt att"ncleu an :1Pllclln do Sr. Presid8nte ela Repu
hlíca 1° cornmunicnu isso fiOS legislael;lI'es catharinenses que 
o havia feitu, c]psr]e CJUi' n solução ficasse dentro cios molde:: 



:!),'l 1:'\l'\.IES no SEN.\DO 

d:l senlcnca, impc1I't~nclo [l~1'1 os rlnu~ E~t,actos nO rcconllr
l: imento da mesrn[) ~('n tE11Ç~, 

O Sn. GCHcROSO )LlfiQUES - Uma J'orlll111:1 v~g~, 111<:0111-
prelH'nsi"rJ ... 

O SR. ALE!\'C:\P. GCT\I.\fL\ES - Uma formuln quI.' não 
I10rlh condizf'], com n ~enliml.'l1tn par;marnse rm re!aci'ín :) 
L]llestão: uma f,ol'mula qnr roi l'epellicl~ (,in liminP» ]1elo 
entãn P]'rsidente d,) Est:1do, :-'1', Carlos Canleanti e qUe não 
pOc!f;Ti:l se]' :J.crcila pplo SI'. ,\ffonso Camare-o, QUC não SI'J';'( 
.:am~is ;]I:('(·il u, in\1lili7.~d<l '~,,~r :lccol'do. pOl' qU:11qlJer go
vel'no que se surCf'rla no Pal'~l)ú. Pois si a spntenea. é o ])0])1[1 

.:l;J. dis('orclia ql1r nfJs"ep:ll'a, romo. "obre a sen!.rll,:n, h;1\'(;l11üS 
de ealcar Ull1:1 solu(':io'? Seri:11110S inconsequcntrs, 

O 8n, LOPES nO:'\(:AL\'ES·- V. Ex, permitt" um :lJ):llte'! 
Diz aqui ;} prE'ambulo: «Por mr-io cie um nccõrcTo ri qur~lãn 
dro limilrs quo h~ long(i~ :lnno~ <,stão emppnhadM. quP 01';1 
pende da elr-cisão do P-llPI'f'Il1(1 TrilJUl1Gl .Feder:11». PolI' I'on
sefJllpl1l'ia a sentrnca ,er\'ill d,~ llasi' ao :H'~ijlrdo, 

O SH, GEXEROSO ?lL\lIQUES - 1'11' ba"e, não: spr\'in de 11l0-
th'o, Porque o Par;\l18 cedeu. 

O p.r:. Lnr>E" UI)"I.~.IL \/'1" --.\ :,;('nh'llt;'a foi a b:lse tio 
;vr ("(,l'I.111. 

n ~.I\, .'\LKq~.\R GU.iLlI\,\,ES :\~'LrJ: apoiado. A senteJll::a 
do lrilJlllla1. ab"olu l,:Il"llI'lIll' n:lO SC'n-.'ill ele IJase ao :1l:rôrclo, 
np!ll [""Iirl I e)' s/'j"\'idn. E "i sPl'\'issc ,<I'I'ia 1"I1:1is 1111',' lllol i"ll 
I].' I'oll!l,'rnnac!ío j;<"Il'tl ,li' Gccül'llo, 

l\!;I". aqui "sL', o hl)nr~d(l ~(,llaclOI' ])1'10 Paraná. E' ~. Ex. 
11IeS11,'O, "ollljal'in r'lilJ1 a "illl:lI:ii"~1 alli dominante, a111i8'0 pes
s, rll t:,) illllstJ'E' P)'i'sidL'nl(. dil E,</;lflo, ,', S. Ex, nw,.;mo fluem 
;IHif'lf/:\ qllr :1~l'nL,'rlr.G ll()ü s/')'\'Íll absolutamenle dI' hase :10 

Rrct,rrlo .. -\ srnlfnr.:t. [jni". não faz nbjf'c1o das nossas cogi
I~cô('s llpsll' mOlllen!". i)~\""IJI(l~ lilllit:1r o rlrbatr :10 a.cc0rclo 
'lU'C- :1hÍ l'SI:', , I TrOc{IIJI-SC 0])01'1/'.5 1'11(;'1' Os '8I's. LO}Jf's (;017-

"uln's I' r;(,71P"()~'o .lffll'i}/les. 1 

O Si;. r\Ll~Nr;.II\ r;lT,\L\n},ES - f-.; i I Í\"('ssc (11' eDC;)rar (1 as
Sl~lllptc ~oJ] e~tr :1specl n, PU nfLI1! terrnin:1l'i:1 IIUllra esLc di~
curso, j'li1rCJllr Irl'ia cle cl,',,('el'~ ao exallW minueioso do caso ju
l'idir,ó, para :1ffil'IiWf Jc mo,do C'ollclllclrntL'. rir modo posiiiyo, 
os (\il'C-jI.0~ do Paraná :í região l'onlrslada .. \ minha miss1io 
ngr')';1 ,', nutra: a ,de COndCIl111fll' c',1 c a('cOrl1o, lY,itlll"I,'r('ndo a 
minI!;] :ll'gumcnl:1í:ão dI' \01" r 11',' separado. 

C~Oj'l'i' o ca,,,,ri, ('on,1 il uc·ion:11 I'irou o delJ~ilc [pl'lllillado 
(',,111 a ílurll[c Ol':1l'fill do oradlJl' 'bnhiano. J\':1un de n()\"o cu 
1).' ~,l<'J'I;' ;wl'l'esC'l'nl:1""], IJI1I' llabílilrtssf' o SCI1:1do :) ]wbfrril' com 
111(·11101' !'l'itPl'io r ,.;c8Lirnnça " SPll \"010 a rslr 1'(',sjlPilo. a" 
<1nC' Il'nnxC' a.qui, 11.1 c\"idc'J1C'ia cl:J ~ua al'gnn1l'nla(ão "loqllpnlp 
" inpl.,)HJlIi"f'l. li r'minf'lllf' 81'. Ruy BaJ'boQ:l. Tr'l'i:1 lah·('~. df' 
rVIlo"ic!l'l'nl-o. rll1 [:11'1' <la COns[ illlic:i'II) do E-q a c!(), nos Jlonllls 



qll\) f>l! ~ssign~lpi C 01110, fr~udados pelo ajust.e de 20 de ouLu-' 
bro llWS eu não pOsso, não devo l'rpi'Clr argumentos CJuc não 
fOI'~;ln rombot irj('t\, .Esta parti' dn l11ru yoto em separado não 
foi r:ton!""tada. 

O SR. GEN'J'ftOSo !\hHQUES - :\.inda estamos (Iisclltindn. 
A rliscl1s~ão niío ('sl ri cI,rerrtlda. 

o Sn. c'\LE:l\C\ll GUL,\I.-\F\Ãr:s - Assim slÍ elryr, enCi1r;H a 
f]11C'.,lão pela .. ma farp morrtl e política. 

Os plpl1!i'n[os offieÍ<les estão nhi, sujeilOs DO eXDIllC d6 
toda ).!cllte. Ve-~,' 'hem n~ ('ondi!~õt,s PIl1 que cntrou o Pm'tlná 
l1f>sfn ('c'mbinação. ~elll yontnde. sem direito, 8f>m liberdade, 
,,"lll í[C';P,"8. ,~err.' 1'8Sa Ivo, en 1 l'E'guc no :ll~bitl'i n ele UlTla aulo
ridaul', 1'!'sppi!:I\'pi, I; cerlo. eu r('('onIJeço: mns e\'idrnfernenlp 
inrl".Ill]wfpl1ll' para llq'l)reri~' {'SS;l wluçã!l1/. 

n ~p.. Gr,NERnsn :\L\f:QUES - Jnrompelenl e em CJue 8el1" 
j ido? .'llrOnlp('[ell(~ia Jnm·:nl. porque incOmpE'tenein ,iuridic~, 
l1iOQUIIll c[u\-idn, llingUPI11 c"tlI1's(a. 

O :3R." AI,ENC.\P. Gl.'L\T.\HGES - Qual o texto l~ol1stitlleiorwl 
([11" 11;,,' (laya f[lculd:ld,' para inl c("vir (' dc'cidir des8e ('[lSo? 

O ::;'1. GENEJW::;O ?lL\I1QI'ES - !';ão decidiu. Foi mediador" 
11ãli I'" I :l1'bilro, ,P;ll'[l ~C'l-n ('r8 precisn que I i\'I'.-se podel'lcs 
clt' mr .. !J:B as par:('~. 

O PH. ~\.LENC.\f\ ({CUL\RÃES - E rssn correspondenria 
o!'1'icJ:II me"lI1o, ~J'. Pr'l'siclrnLr. denunei[l CIlll' esta solução foi 
0I1~JijJlI':H1n pclo cans:lfn do medi:ldoJ'. :\.s negociações se cle
)OI.:,::1Ydl' I as ]1rOllosl~l.' (' l'on t J'tl- proj1llsl.ü.S se sliec\)cliélm e as 
dll:l" l'al'l0s não 1'l1l'gaYUm ;J Ill)1 nrcl>rclo pnl'n :1 :;Inillll.:ã:o dn 
fll!f"~f;II). Prevaleceu-se 6n1fio n SI'. PI'0sidenle cln Hepublie[l 
tI[l :lml'l :Ill'fi" de T>()clere~ flue lhe havia (lado o OO\'I'1'no cio 
l'al'nniÍ I' I'P&"UH'U duüidiJ'; 11'[lçl)\\ a linhn de limites. 

QUI'!' '.I 1111!Jre Scnadol' [IM1~ão Jll;li~ rl,.sigual, mal'; d("~[a
YIIJ':I\'('I j';-,l'n o PnJ'{lJ);í rio ljue C'~ta? 

o Sn, (iE"Ennsn :\fAI1QUES- E' ;) 1'l'sultan1e da solllrã") 
cll' 1'Uf'! IJ ,'li! (]IJC' <1 ~pnj('Jlça cnIlocoll L) P;lI'anú, 

O ~n, :\LE:-\C\!'. (;1..Tl~r.\R,\ES - Srlnta C[llhnrin:I di7.in: 
«'\ccI'illl lal C' lal linhall. O Prr"sidf'ntl', 1r.'l'rliaQI1l', r;o!lslllf:lva 
"li 1)~IJ'<lII:í: n P;u'nná 'lIi7.ia não J)ode(, arcrita(' pssn linha, Vol
I Q\ ~ r, lIil'ljjador, começ:1ynlll ;],- pl'nposl ;1" C ('''!lI J'a-pl'npnstas. 
(, fJO] (;!I1_ rnllH':1cido rlf' flUI' não podia chega]' a um élfcôrdn 
,~nll'k', d:; dUfI" ]Ja:'1 e,s. l)ff'ynlf'c"u-SP cI:l nmpJilurll' dI' poeleJ'e" 
<JUI' t 1]]IJ:1 0 dpcicliu. 

Pr,r\;n ,df'ciclir-? EJ'f1 ;!I'hitJ'n 0 '\ãn. O Pl'l'si(Ji'nlr ela n,'pu
hlir';1 ]1:1,11:1 j'a~pl-t)') .\';in: lia S\]lJ flllll'ri'\l) (·.dl'n~1il\l('ion[l1 niio 
". ilJ('lllin 1'''ln j'aculdarjp, ' 

L'''11'), 1'1IlS, :H!Ol':l'l' quer t;lpÍlula1' UllH) snluçllo drs[;l 
c,J't!r'ln "OS (1'1'''" (';I~O" tlI1 :11"1. " " LIa Con;;tiiuiçiio da R('pll
hlli':l'? ESt:l slJlue,ib 1'e\'('"l'e as eOlldJç(ies ele validad~ que ,Sl'-
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riam pl'l('isas pal'il I1UP a sanccionasse o (joll1gresso N~cjona!? 
Bel de lado um aju.·íte entl't; os dous Estados para da'lmencla 
d8 sua !lnestão de limites? 

1\ ãO; não se pôde rons1del"ar accôrdo uma s,/Il ução destas 
em que uma das parI es determina e a outra se submette, 

O SR, GENEROSO MARQUES - V. Ex, está fazendo que
stão dos preliminare,; do nceôrdo, 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Faço CIuestão das prelimi
nares do accordo porque julgo essencial este elrrr.ento de 
informação par'a conhecer à:1 rapacidade jurlctica de cada 
um ,dos contendo,res e poder julgar da vnlídade de· aeto, 

O SR. Gr;:NEROSO MARQUES.- V. Ex. está cunfundindo 
Drbitramento cOm aecôrdo, 

O SR. ALENCAR GÜI~IAR.~;;;S - Não estou confundindo, A 
hypothese é inconfundível. 

Deante das informações officiaes, o SI', coronel Schimidt 
~1Uendendo aO appeflo do Sr. Presidente da Republiea para 
resolver a questão e para não Be despir de nenhUI'JB das for_ 
malidades relevantes de que estava investido como Governador 
do Eslado, reservou_se o, direito e a liberdade cl'i! resolver 
por si mesmo, propondo e contrafazendo, discutindo, accei
tando e rejeitando ás resüluções que lhe fo~sem indicadas 
para esse caso, ao passo que o Governador do Paraná, desp iu_ 
S8 de todas as faculdades n.e qUf~ lhe investira a Ccn'ltituição, 
na obrigação que tinha dI) verar pelos interesses d" Estado, 
e entregoU todos oi' noderes á uma autoridade re"peitavel, 
é verdade, mas que não podia investir_se desses pni"res p'tra 
decidir questões dessa. ordem. E pOr força de um tal com
promisso que o IlroprlO SI', Al'fons,) Camargo cl}nsiderou 
moral. vIU_se 'coagido, com o coração- a sangrar, n1 ~ua pro
pria phrase, a acceitar a solução do Presidente Lia Repu
blica, porque, disse f'l!e que ahi estava compromeltirla a sua 
dignIdade pessoal e com a sua dignidade a do, E'ltacto e as
sim tinha de a ella sllbmetter-se, 

Ora, Sr. Presidente, quando a re:'!l idade dos factos 0 
esta, quando no proprio elemento ()fficial que sar:cciona esse 
aeto, vemos Ul~1 co-nstl'angi.me!lt.o tão manifesto, nã<l é [30831-
vel que, respeltando os prmclplOs cal'deaes do regimen, que
re.ndo affirmar a exce!lencirl de suas soluções. o ~PCl;)do ela 
Republica preste o seu assfntimento, sanccione com o seu 
voto uma deliberação desta ordem, 

Si o Senado pudesse, C0m(J eu, como todos a(jueiles quC 
habitam o territ,0rio para!1:1~nsre auscult~r o senUmento d~\
quella gente, teria a ronVlCI;ao de _CJue nao hOllve um só Pi\
ranaense que recebes~e essa soluça0 c(Jm satü,façá'l No in
limo todos elles [\ rell r llem, a C0meçar peln Pre,;;donfE' rio 
E~lado. A sua dignidadc prssoar foi 0 gr8nde I' forte ele
mento que venceu os seus, p~oprios sentimentlJs (' r~ clamo
res do [30\"0 que aeeOfl'eu as Janellfls do seu pa1acete, Decline/C! 
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a S. Ex. que não sellasse l'Om a sua responsabll,cla le esse 
neto. 

E si como é certo, si não está na leUra da Constituição, 
no seu espirito se contém, 110rque é da essencia do regimen 
que soluções desta ordem não possa ser das sem r'. assenti
ment0 das populações interessadas, o Senado tem ah i , e nes
sas . manifestações que se succedem, que dia a di ,I mais se 
accentuam, vibrantes, -energicas, vehementes, a manifestação 
clara e positiva de que esta solução não sat.isfaz, não agrada 
nada resolve, irrita, e em vez de ser a determ inallté' á diri
mencia de um conflicto, va8. ser base de nOvos ('onflictos, 
porque estas populEições tratadas como servos da Gleba, sem 

;direitos e sem liberdades, essas populações CJue pélssam á 
jurisdicção de outro governo, sem prévio ass\~ntlmento seu, 
jámais se conformarão com essa situação, e ced'J uU tarde 
ás l'eacções virão, fataes e inevItaveis, nu." podem tardar, 
mas que serão fataes, 

O Senado da Republlca, guarda zeloso CJue é dos prin
cipios ronstitucionaes, aUeste pelo seu voto, rejeitando este 
aCéôrdo, a firmeza de suas convicç.ões na excellencia elo re
flmen e o seu l:espeito pela vontade pOruJ,)ar não sanccionando 
:=i~melhante arbltrarilOdade, nem violentando populações CjUl; 

\'i"l'ram e querem continuar a \'iver sob o regimen da mesm:\ 
lt,~;"lar:ão, dOminados pelas mesmas esperancas, respeitando 
;lo; mesmas tradições, e inspirando-se nos mesmos anhelos ele 
grandeza e pros'PlOridade politira e social, em que "(lasceram, 
(;f('scel'am .p se formaram. 

Tenho clJnclllido. (.1[uito bem; milito bem. O OradOr tJ 
( 1I7'1pr'Ímentado,) 

o Sr. Generoso Marques - Sr. Presidente, e-u ml' acho 
ir.scripto pa1'R fallar em seguid:t ao nobre Senador qU8 acaba 
de prOferir o seu discurso. 

!\las, em virtude do adeantado da hora, que está f]l\asi a 
lerminar, eu não posso, dentro do tempo CJue nO." resta, eles 
ol~v,JIYer a resposta que devo dar a S. Ex, 

Assim, de arcôrdo com o que hontem foi ellOcielido peia 
:\I",a, rerJueíl'O a V. Ex. o ad iamento ela cl iscussão. tlc:mdo-
11'1' resl'r\':Jda ~ pal:wl'a para a se8s'ão dI' amanhã, 

o Sr. Presidente - Attendendo ao pedido cio nobre Se
I1f1Cklr, "OU adiar a discussão para nmanllií, levmü,1neln D ses-
,".'in. firando S, Ex, cOm :1 pa lavra, ' 

Designo para ordem do dia ela sr'guintc: 

2' rliSCllS."~O ela. l1T'OflMil;ão da Camrtra Ul1S Deput.rtcl r" , 
11. J l, rir' 19l7, que' [lP[Jl'O\'a o accônIu ('OI"]lJ'::\cllJ r'lllt'r- os E:~
!;Idus do P3I'<lIlÚ e Santa Cat,hal'inn, mrlrlilicrllldo-llles o~ 
dlllitf's (com 1Ja1'('I'I'T /ill'O,/,UVf'I do COmll/l'ssno li,· ('ollstiluirr,G 
1 i 111 il "~ ,,('(,m ))((1'1'('1'/' {o 1'01'(1 e I'! ria COIII I ' I i.I'SIIO (I" ('oJlsl i!tl i("in 
""lIllfll'i,l iÍ jll,tinOsil'!io) : 
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'2' cli"cuss:ío rl~ proposil:f'ít> da Cam,lrrl dos. Deputado;; 
r:, :1" di' tflJi. fJW' :111tnJ'iz~ n i>j'(:~I(ll'nt,; da l1r])11bl1('n n"llJ]"f, 
. (,li' 1\Jml~t(,II(l lia YIGC:íO !' O]lrns Pllhlll',l~, 'I Crf'dlto de', 
II j II :noo~, "~l1Pcirll. \1 ri 1',1 pagrllllrnto d" de~pp~~~. com a Es~ 
ll'flcin d,' 1«(']'1'(1 Tlapura-Corlllllll:t no f'X('I'CIl'W ri,) I \11 I) 
,r('/tl j;f))'r'cr'" ((11'0),111'''1. da (:IJlIIlIlistlo di' FII7I1J/,'as\: 

:2' ,Ji"('ll~,~n da pl,npIFi':i'I" ,lfl CrtnWl:1. rll'~ DI'J'll[adns 
n, iO, di' 1 \1 17. m,lllc];1lll!o ,"Ie"al', na \'('I'l):l ;.''' rin nl'~';lnlf'1l111 
rI:l Vialo'ijn pa]'a [) (n,rrci('io r-Il IH'rJ1.I', rOll.,ignn,::lu «Yl'llcillll!ll
I.cls I' gr'atilk:l<:i'í('" dil'I'I'O'a,», :'\~ ,qllJ-ronsi~llrtl:ií('" (C\grn[l's, 
"iuclnati's I) tlw,'l\lr,'iros» I' (ll:lllldurr:i\o dI' 111 a 1,1"',>, :1 JlI'I
ll";"il'rt dI' :.'')(1:000" ,. :\ ~i'gl]nd;l d,' :.'oo:oon>;oou '>"111 }JII/'I'("'I' 
((1 i,f) /'rT/'('/ d" ('O II/))/I·.,'srí'j d,' r i WIW'(/,I" : 

r;'-)lllimwl:fí" ,]:\ :l" rll'Cll;:~~1I <Ir) I)j'o]losi(~ão da CnllWl':1 
('!Os Delml,:\flo, ll. J 20. ,1<' 1 ÇIJ n. 'lU" ,'ünfel'e n dnlaciio cl" 
:!no;!JOo:;;, ;-OllW II'I'Cl[llH'I'illll'llln an.~ l'elevantrs sel'vi(:os 
1'!J'l'starlo." com \:)ltI aS'-'1ll P[]!';I (j Drasil, :m nr. 08\"rtldo C:nl:z 
" aulOl'lzn rl (~o"el'n(l :1 faz"I' ,,- 111'('('?,'al'Uu Ilpern,:ül's di' 
,'I··",dito (('0/11 rl((,'I',',,' j'n,,(JI'OI·>.'l "11 COllliIlL\'S'/O di' FII/I/II"I/.' 
(' f/l1rll(/n ,lo Si' . . Uj'J·,'do EUi.\'); 

:1' ,'n,-rll.;:o.;:11I <1:1 jll'npn;:ír';'í'l da Call1rtJ'rt dos Deputados 
n. li:1. ri" j!'l!:i, <1111' manda :JjJ]lJlrar, no., cll,li{:lo,~ milita!'p", 
[li';:: nffil'j.11'.O " (11':/1';1.' d;l.~ l'l)lieirt" mili[;)/·jzaLlns dn [Tnio'iu 
I' nu.' E;;I:ldo", n.' I"'I!:),: (,slalli'If'C'idas no COcligo l'rllal li,! 
,\l'lliarla,' ,-lcIPI'l1lin;1 11110 [0ull:llll fill'(1 "s[ll'l'ial L (/,Oill {'mel/

tln' rio ('OUI1i/I.\·SI//J 11, JIISt/N/ " I. f''lis/!"'i/(J, Já 1I})jJl'Ol'Oi/os',: 

:J" <11'-1'\10','-:1 1) li:) ]ll'0rJfl.'-ll:n" II;I 1:[]lllal'a (los ]}Cplll.:lil[)o 
n, J :,I,,,, di' I')li" 'illJ.' (,'t:lhl'J('('I" milItas til' 0011.':: :1 j ; il I) O::; .,oh)'l" 
(';t(i" jr,C i1 lilnIIY:I ijUi' II'ilff'gar ,I'm CI."; "llP:Il'I')!Jn, PI'('h'ntiyns 
I (ifi[I':1 :1 l'l'opag:1l.'iiI1 dI' 1l1l'rlldirl~ ir',;)}) e/iU'nt!ns tlll COl/llllis
SIí(. rl(' J.'lslir'(/ e !.I'iJislllelío, ,ilí OjljJ)'/))'(({[as\, 

T,I'Y:illlil-"1' ;J ~I'.'~~n :1" :: !li)!';l . ..: e ;'11 l1linlltü~, 



1 ),'IX<l111 di' I'tI I1l1',l]""l"'1' 1'11111 I':tU";1 .111'-lll'lt',](J,l IIS :::1'.~, lll';';u 
,\111111I,il'u, .\.l'lilllJ' LI'!III":, 1:,1,,1;1 r.lldl'i~Il<'~, ,.\JJlliil'i,\'I~\l'~, l'1]!)
.maz .\!'I'inl~, .\111(1111" di' :::'>1IZ;I, Ei'ila~'in ·lJl,,,,,,u,l. nn",a I' :::I"a. 
n.iIJeiru de Britto, .\l'aujn I;I'II'~, J:aYl11ull~lo de .\lil'allda, GOIllI".'i 
HilJl'irn, ~'ilJUl.'i],;1 d,' :.\Il'n"z['.', [tIlV' l3al'I:Jo"a, .João Llliz\hl',", 
LUlJrr'llI.'ll Baptista .. lfllll'll :.\1<WII.,1((O, flod]'igLle~.\Jyl's, ';\.dolldJlJ 
(;ol't1r1 , ,.\ !l'1'C'do Elll" .. LI'(J,,(d~l(j dI' HullJ"lI''' . .\a\'iC'1' da ~il\'a, 
\'ídal Ilalllo:.; I' }{lla,lalia 1:(11'1'1"<1 ':'.í'. 

l'~' lida, Jlo~la "111 ,J1"t'll"",~r> ", ,'1'111 LkJ',lt". ;lp!'l'll\ada a 
acta !I;I ,"r':'; 'i! 1 1 ;llltl'l'l(Jl' , 

o SI', 1° Secretario dá con L;t dI) seguinte 

EXPEDIENTE 
(JI' i' lI'l U" : 

Ti'l', til! SI'. l" :-;/'l'ITLm'io d;, CalJlal',l 1100; Dr'j)l1lau","" lJar-;
I wipap'Jn Ili\r,> ler ;1 Cj ue,ll a C;lmara d<ldo il.;sentilllcllln il 
"1l"1l1];1 ,111 :::cllnclr, "'llbstilL1til':\ da l'ruposiçãl> CJUi: abri.', pdll 
\JilllSkl'ju da Fnzel\c1a, o c)'r'dJlo csprei<ll dc! \1:3:GOü$821. para 
l'agal11('nlu il Frederico J-1erreira ele Oli"ell'a, ofilcíal da .\.1'. 
111<1":1, d" c1iJ'{r'l'l'llrn de ,-oldo e ,,~\ni<lgens al.raz~\d<1~, 'elll yil'· 
(llell' '.1,' ~('II(('nl~:1 .iurli~i:ll'ia .. - "\.', l;oIlIJllis,.;õe;,< ri," Jm;li(:a " 
Lrgi~]nf~:líJ C' dl' Fi11:111~a,. 

Ou [1'0, f'11"iallrlo lllll fll'~ ;1111 ug I',qdws d;:~ l'f'~u]lIçõe.'i do 
CUl1gTI''':'O );;\t'iunal. -",lnl'cion;ld",", ,({m' abl'C'1l1~ ne,]o ~Iinis
('-Ti" da Um'rI',I, LI" rj'I'Llitu,; !lI"!) ::'.53$333, pal'a lJngamell(u 
de gl';tl,ific;l,ÕL" a ,:]tJ" lel'lll ;J1l'!~Ho Os pl'O[c,ssores cI~íS colle
gios militar"" I' dL' ,:O,:;~, l',1['a ]J<lgamentu de VL'IlL'i!llí'lltns 
a fllnceiullal'i'ls ;IJJL)''''IIL<lllo~ ua Falll'icn dI> Pol,,(J)'a ,'CIII lo'u-
1n;\f':I. - i\.rcIJ:\,:·!,c, 

'OUllU, CU!lllllllllir'illJ(!u tl'l' "itlu aplJl'u,ado e r'l1liOldo ;1 
,';mcr,ãu ,I pl'ujcclu du Sr'lIado ljlJe mamül l·l·leY~Il' do pl'e"I'J'J
]1r:iifJ ('Ill que illC'Ol'l'C'll " clil'l'ílo dos h<'l'clcil'os do Dl'. Alllollio 
,To~(', I'rTeiJ':!. [lal'O Il lilll de l'ecelJeJ'cn1 a [Jcnsiicr cl(' JJlC>lIlf'[)i n 

l'flj' di,' deixad<l, - Inteirado, 
ll'l SI'. FL'lippC' Srllllliilt, (;il\'d'llildur do E,;(aLJ" di! ~allta 

I :aU!,nin:l, conlil'lJIallclu u te]L'~l'anJlrJrl em qUL' [JilJ'[ iCipa"<I ~,) 
~r'Il:\t1" 1['1' rlesignRtlr~ LI dja :!(i d,~ ago,~lo !J;fl'a <li' ('Iei\:i'ít'.~ 
i','l1''!'ill',S [I:I1'a jil'C'ellrhil1l<'lll" !li) \'aga <lherln lla l'epl'e,~E'll
I ill:ãc' daqur']],' Eslado ('om :1 renuncia (ln ::;1'. DI'. Abdon 
Bil[>tj,la, .- Inteirado, 

n" SJ', ()l~'mpil) .\lIf'S J,j.'-lJ<l:l, H'IT,'lal'i,.1 11:1 ,I",.;,uei;l('âl) 
C»!llllll'!'I'ial dt\ P,ll':l:1ií, <,0ll11111lllll',1l1rlu a 1>IJ,"~I; LI .. rlil'cctoria 
ri:] ]I'f,'/'j'[:l il..;~!)cíO\I,~;\i\. t']pil,1 pin'" dil'igil-a no bicnnio de 
ID17:JD, - Inteil':lrlo, 

O Sr. 2" Secretario proec,dr' ú [('illll':l dc>:; ::;eguilll(',~ 

p.\nEr:EI\ES 

'I, lI!) _., 1~117 

\. 1:"11'\111":111 1"1' Finalll;:lS f(li ]'l'CoP:JII', P:IJ'Ít bJlilfil' 
J'ill'L'l'l'l, ;1 i'I·<.)I"I-I<':11' 1.];1 C;1I1l<1ril .I"" l)r'l'uLIIII',,o li. 10, d(>,~l': 



ANNAES DO SENADO 

almo, ::t lltorizando a concessã,) do UpJ anno ele licença, C,OlIl 
dOUE; terços da diaria que ]\1(' compete, a Alfredo CruzeIro, 
guarda-chaves de· 3" cl8ss!? d:l EsLraela dl3 Ferro eml rui do 
Brasil, 

O peticionaria nlleg(lu B [lJ'fl\OIl n'J :iCll l'C([lJerllll<?nlo, de
Yidamente infonnado, con L!TIu~r Bn frrrnn c preCIsa r do lapsO 
de tempo (j llC s,ílíci ta an Cnll.~I'I'.'''n '\'ilC llm,11 p;Jril seu tl'01-
iamenlo. 

A Commissao dI-' 1'-iuanc,ls, cPJ1t.:orclando com (J que a 
respeilo deliberou a- uutr,; êJS8 c],:, Congres3n , I, tlc parecer 
que sejn approvadi1 a prOJ)o-içfl O • 

Sala das CIJmrnissõcs, 25 de ,iulllO de I \) I i .-- "ictol'iuO 
Monteiro, Pr!?sidelltr:, -- ,Jnüo LuIZ il.lve:'i, flel;J[or.- L. do 
Bulhões. -- Bucno dI' Pai\a. - ,João Lyra, - Fraucisco S,'/, 
- Erico CJelho. 

PROPOSIÇ."io !J/\ CAM!\RA DOS DEPlIT,\DOS N, to, DE 1917, .\ QUI> 
SE REFERE o l°:\nEGER SUPRA 

o Cnngl'PSS') N;;t.:ioll<J1 r8301\'e: 

Artigo unico, Fica o PI'C'clclt:nte da Rellubl1ca illlt(Jrizadu 
a cancedrr ~o gunrdn."('hnve,, ri I: :_;' ''];1503/-, ria E,IL'ada de 
ferro Central do Brasil Alfl'l'clq C"lvcirfl um ,UIll" dc li
cença, com dous terços da dl~I'L,\ que Ille l'OLl1pol i 1', em pro
rogação, para tratamento de ,;,a lIcI e ; rc\'ogallas as disposições 
em contrario. 

Caman dos Deputadus, 30 di' Illcli,.' c!e HUi.-· AstolplJo 
Dutra Nir[lcio, Presidente. -- AIll oni,) José claCosl n Rib"Í1'o, 
f o Seerctario. - .Tuyenal Lalll,Il'tüw de Fal'i,l, ;;0 :::1\2cretnl'io, 
- A imprimir. 

N, 111i -- ! 91 J 

-'\ Jll'('i"'~lCii(, (/;1 Céll:l'll\1 d(l~ JiepllLult1\ Il, 11. ôP51c 
anUI), auloriza a "OI1CCS<Ul dI' um nL1l~(J ele Ileença, com cllJli~ 
terços ela rli~ri;1 r em 11l'OrOf,!ar;ão ,í [:',.1e em cu,io goso "" 
ilclll'l, ;lU 0)11 'f:ui IJ L1~ I,' cli,'háo da Eslr:lcl:J dt> Fel'l'u Cf'nl";il 
do Brasil, Al,,:\:~ndl'c GUlllf'S de Oln'eil'a, 

EX8111iu<I mIo 05 documento" :1nn(',,0~ Ú jlrnposição veri rj
eou :J COIllI1lhsão de FiI1ll!lç,as CJue o referido operario ac!Jil
~(, intrrnado no H0,Spkio Narion:il d(~ _-\lien<ldo~, pJ'eci,silndp. 
portant.o, ti:! jiccnç.n solieitatl:l p;l!';l ]lOrleI' ultimar seu U':!
Ullnenlo. 

PO]' esle moti\'I) é :1 Commissiífl de. FillJllçaS clt' pal't'(Tl' 
I]ue S('j~1 arlopt<ld~ .[ ]il"-'rJo~ição, 

2ala cl,l~ C'tlrnmissi),',-, 25 c!f' ,Í1l11!o dI' I ~ll ;, .- Viclorll1') 
.\l"nl,'il'o, 1'I'I',~jd,onil', ____ - ,10::0 Luiz ;\hi'S, lir];ll 01' , - L ril; 
Blllll(II'S, - liU8110 dc ]"Ii\'a, ,- João LYl'a, - Francisco ~:l, 
- Eri('o Coelho, 



SEssAo EM 2(j fJL ,rUL HO DE 1917 

l'nr)PO~I(~.:i.I, D.\ 1:,c.\l.\EL\ DOS DEPUTADOS "I. 11, DE 191'7, A Qr';il 
SE REI·'ERE O PArtECER SUPRA 

o C:OI1C!I'eo.,;o i\JciUllal resolve: 

Arl. J.' Fi,c:l o Poder Executiyo aatol'izado ,1 cUllceJr,[· 
:\0 uver'ill'j() Jjlldanle de 2' cla~se das orflemas da 4." divisJII 

- du. Lslraela ,Ie Fí"ITCI Celltral do Brasil Alexanelre GOlT,es de 
OlIveira um allno dr:' licenç.:l, com dous lerços d~ di~rla, parrl. 
tratamento ele saude e em prorogaCão á em cujo goso Sé 
a clla. 

Art. :: ," Re\'Ob"0 \li-se as disposi\.ões em conlrario. 

Call1ClrCl cios Deputados, 30 de maio de i91'i. - Astolpho 
Dutra .\icacio, Presiclente. - ArüoHio José ela Costa Ribeiro, 
l' SecretarIO. - J uvenal Lamartine de Faria '2" Secretario. 
- A imprimir. ' 

N. 117 - 1917 

Foi l'I'I.'~el!te ;i CCllllll1issão de Finanças, llara Ulll/,til' P,l" 
recer, a propOSlç'ao dlt Camal'J, dos Deputados n. 13, de 191'7. 
que autoriza êI. concessão ele LUTo anno de liceLlca, em proro· 
<,ação, a Plinio de Barros Barbosa Lima, praticante de Z" 
classe da Dll'í,ct.üI'ia Geral dos Correios. 

A. 1:,uU1mis~ã(> verificou que o peticionario juntou as in
fOl'maçõps d8 respectivJ directol'ia, ::tsSlm como varios atte~
! adas llIecliuo's, Cleml111strando (l estado precario de sua saude; 
deixando, [líll'ém, dc' juntar o :Jtlestaclo de inspecç.ão de saude. 
J.las~ado peb repetrti\,ãeo com[letente, por se achar ausent(~ 
IIc'sla Cupllai, I\OS Campos de ,1ordãú, em S. Paulo. 

A outra Casa do Congresso approvou no sentido do re
querimento cio me~mo funccior.mrio um projecto de lei COH
l'edeRdo-llTe a [Jl'oroga~1'íosolicit.ada e, com o qual, estando de 
;,ccôrdo, esta Commissiío, r, de parecer que o Senado I) adople. 

Sala das COJllll1issões, 25 ue julho de 1917. - Victoria!) 
I\JoIlleiro Presidente. - JOflO Luiz Alves, Relator. - L. de 
Blllhões.' _ Bueno de Paiva. - João Lyra. - Francisco S~. 
- Erieo f::oC'lho. 

).'BOPfJSJ ç.:i.o IH C.,\.:\JARA DOS DEPUT.mos N. 13, DE 191 '7, A QUE 
SE RErEHE o PAHECER SUPRA 

o Con,!.:"J'es.";f} Nvr:iOl1Cl! re501\'8: 

ArliQ"(\ llrJiro. 12:' o Poder Executi'l'n ;]uLorizaclo a conl~I~' 
el' ao -~~l' I'llIlio de Bê1rros B8rho~:1 LimH, praticante lk 
• dassl; ela fJlrcctoría Geral cios C')l'reios um anno de li
ença, em j)l'orogaç,ão, com o ordenado a' que tem direito, 



ANN.il::$ 1)0 SENADD 

J'~r~l Il,1i:1l1lpn tn di' ';)lld,o: J"r'\",,,arl;l,'O ;J~ rlisl'osiçi;r's em 1"'11-
ir~lrjo. 

1-:;111101';1 ,)n, npl'l\I,l(lr,,-, :'0 til' nr;lío d,' 1\1]7, _ .\,;1 Olp!l" 
llulra :\icacio, PI'I'sidc'1l18 -- .\ntollio JUSI' da C:n~L) Tli!Jeil',; 
j o 21'1'1'[:1 ario, - J\lH'n:11 L;llll,ll'iine (k Pari;l, '2' Scnetarin: 

- .\. ilJilJrimir, 

N. 118·- 1!)J'7 

AUt'll'iZ;l a p)'npo~JI:5() da C:lm~I';1 dos Depu!rllll1,- 11, j 5, 
(k~tc ar~lO, a eOllccsSi\o dI' Ulll ~tllno de liccnl~a, COl1l uous ti I'· 
I'O~ dn l!i;1l'i;L ;1 I'flnhl' dI' 16 (li' fp\'lweÍl'o c]p, 1916, uar;) traía· 
;'llPllto !lr s;JudC', é1 .\lJtEJlOI' Pin:o BarbOSa, [OgUiSt:l de j' 

1'lnssl' lin Estrucl:l ele .F(Jl'm Cr-ntraJ uo Brai"iJ. 
Fsl;mrlc, ,1'11 T'PlfllerÍllll'nlo deyir];Jlllenfe wfOllnado c 1'11-

l'alllin!J;Ir!p l' achando·s" tamlwll1 inc.lusu um atLeHado lllcdi-
1'0, t' d;1 Jll'll\';) !l,' 1H1\ 1:1' 1,11," f!osndo <1 !l1:1ximo c1us licpnl~as que 
111(' llDdiam ~(,J' ronC<'did;l~ ti" aceüI'do ,'n]11 (J ,ld, !11. da lei 
n, :'.8'12, <ir· j')l.\' e ro\'i;wr;1do prln arl. 2", LI. VlT, da lei 
n, :3J" clr 191:;, ,', a r.oll1miS-~l) de Fin~nC;h de ))'1I'eCI"1' (Jue 
seja ;:](Io[lfad~ ;) lli'opn,;iç;lO, 

831;1 (j;];; r'llllllli""õcs ::J li" .i 111110 de J!1 1 '7. - Viclorinu 
!llonleirli, Pll'sidenfp, - '.Tofio Luiz ,\.1\.c8, Relator. - L. 1.le 
HuJIIÕl's. .To,in L~'1'3, -- Fr;mcíscr) Stí. - El'iclJ Coelho,. 
~ ElIell" de p"l\·t\, 

1'[101.'1),'3](.:.\0 n,\ i'.\:lUn . .\. DOS IJEPL'T.\DO" x, 13, DE 191 i, ,\ QUE ;:ir; 
111:FERS n P.\HECEH SUl'n.\ 

o (,li '8rl~s,() ~;\ci()nal ),1',-01\1': 

r\1'Ii;..:" Unil'I). F,' I) Pl'p,;J,knll> ,1.1 nepllhll<'n ;1II1(ll'izur1o ,1 

,'llm'l'rlel' ,1 .\1I1eI101' Pinlll B.ll'lJll.Sa, fll8uista di' l' C!<IS~I' do. 
f," cli\'is~() ri;] Esl \,.1c];1 ,ir' F,'1'l'" r,,·nll'.l] rio Brasil. um ;\11110 flp 
licel:C;l, I'om ,jrlllS 1"I":1l8 da di;nia, par" tr"t:lIllpllto dl2 srtudl.', 
a cOllLir rle 10 d" fp'l'l'cirn di' J l)ll): l'I',,,gndns ;15 disp0Sieõl~s 
em l'IJlllr;1T'io, 

C,ln~~l1'a .lio" D"jlul"dns, 29 de l1l;lio de 1\11., _ .. Astolpho 
Dul1'a ;\ ICal']n, 7'l',',<](]pnlp - ,\ntoJl)(, .To,:'" d<l CosI" R.lbl'irrr, 
1" 8ecrr~t;1I'io. - JU\'i'nil1 L~ln1:lI'lil)« d,~ F~ll'i<1 '2" SeCL'I't"l'!n. 
- .\ imprimir. 

i'\ll9 - U11, 

~t.,,' COll1nl\s~1io d,> FiIHIllr,~IS foi Pl'l',pute n vropusir,iío da 
Ciltnil1'.'l dos j\{lput<1cl{I,~ 11,11, rlestr~ :llH,'O, que reconllp('(' .1 
n, ~Iilrj.l F .. dicí:lIlD I~OI'(kíl'O G,l)\51l, lí direito,;í IKn,sijo do 
11l(',J'l(~lJio, r'orl'')I',JIldenll~ ;I"~ \'l'l1í'inwlIt.os· fix;Hlu" 11;1 ll'i Jl\1-
1111'l'n 1, :iDO, rln 1 dI' ,,,1"111])1'0 de J on(j releYHda :t p'escl'ipl::'o 
CI:) (jll" inCOl'l'I'\l () sr'li rJirpilo, 



/, Commis"ão de Jllstit;a .8 Legislaçàu, i:s!.udando l11'1mejra~ 
J)jUj Le (I assul11pl n. ;l n'QUf'l'Imcnto desta. r.lo seu p<lrceer 5(1» 
n. íH, deste anul', lJrOnul1ciou-se de clecôrdo com a proposicão, 
olIel'ecendo como medida complomentar lima emenda a o 
;Jrt. :1", autol'iznndr:l o Poder ExeGu[i\,o a ;]lJrir <) eredilo ne
cc ES~Il'io /lara <l /'xecUi,:Üo desta lei. 

_1 (X'Jl!illiEs:1LI dt.' Finanças, achaLdo touêi o llroceJI.~ncia lW 
nue 1.'1 '1)1)02 (j du .Justi~a c Ll'gislnção, é ele p8reC81' (fue se i:, 
,: .. iuj)LaflJ. a l'I·Opo.si(.';[I" com ,\ Cll1E'rlda arlditivif. . 

:':lala das C1: lmmissi5es. ?:J tle julho de 1 Dl;. -- VietorJ1l'.' 
~lontei]'!), PI'I"Sith:ntc. -- Alcindo Gll~\n:1bal'a. Relatei!,. ,-- JCI~O 
I {-;jTa , - L. de Bulhões. -- Erico Coelho, -- Bw:no d~' 
Paiva. -- J un"' Luiz Alyes. 

r:10PO,"lt;.~O D.~ C.\~C[.4R.l DU~ DEPUTADO';' ",o 1/, DE 1917, ,~ QUE ~.c 
REFERE o pARECER "UPR.4 

o I.;üng\'e~~l\ :\aciOlla 1 decreh: 

Art. 1, u Fica f\!conhecido a D. Maria Feliciau<1 CordeJ,'(1 
Gahâo o r]il'eitu á pecs50 de montepio, correspondente aos 
vencim<?ntos fix"dos na lei n. 1. 500, de f de setembro da 
100G. l'l'leyada a Vrcscl'ipçiíO ell1 qUê incorreu . 

.. \.rl. 2." Rl'yogam-se as disposições em contral'lll. 

C::nnal'a dos Depulados, 29 de maio de '1917. --- AstolphCl 
Dutra Nicac.io, Presidente -- Antonio José da Costa Ribeiro, 
10 f:;ecretal'io. __ o .Juvenal Lflll1artine d" Faria., 2° Secretario., 

1\. 1~C -- H1J7 

A CUl1nnbsãa de Finrmças l'oí pl'esente, pAra cmittil' J/l. 
"<'ê0r. a pI'Opflsição da Camal'a dos Deputadas TI. 20, de UH';', 
que :mtoI'iza ~t concessão de seis mezes de IIcrnC1. rom 01'
dcuado, para tratamento (le saude, aO telegl~app.lstJ . d" _ ,j" 
clas~e da Estrada de Ferro Central do Br<lsd Ar;::nllO V~.~
iJues dn, Costa. 

Exuminantlo OI assumpiu, YCl'ií'icolJ a Commis,cãü que n 
rderido telegraphista provou ter esgotado I) maximo das lt
f'enças que lhe podiam ser dadas administl'ativampuie e es
tar r,nJ'ermo, conforme o laudo de Ínspecção de salldc a que 
OI] .subl11etlen. preenchendo assim t oJas a.s forma lld:;c/es 11[, 
ld, 

Sestas condições é a CU!l1missão de Darecer que seja 3p
pronl.da a proposic,ão. 

~al:.i das Commis5ôes, 2::' de julhO de HJ! i . . -- Vldol'ino 
~Ionleiro, Presidente. - J('~o Luiz .Alves, Relato,'. - 1,. ,113 
Bulhões. - Buenü de Paiva, - João Lyra. -- Fr~ncjs('o ~i. 
~'- EriG<-' Coelho. 
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,PROPOSIÇÃO DA CAMAl' .. A D08 DEPUTADOS N. 20, De 1917, A QUE 
SE REFERE o pAREOER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. f. c Fica c Poder Executivo aut01'ü:2do a cúuced;:; 

seis mezes de licença, com ordenado, para _ traLamento M 
saur.le, ao telegraphísta de li' classe da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil Antonio yasques da Costa. 

Art. 2.· Revogam-se as disposÍl;óes em contrario. 
Camara dos Deputados, 14. de junho de 1917. - AstOÍ

pho Dulra Nlcac1o, Presidente. - Antonio José da Costa B.í
beiro, 1· Secretario. - Juvenal Lamart.ine de Faria, 2° Se
cretario. - A imprimir. 

H. 121 - 1917 

A :Commissâo de Fll1anças 8 à2 parecer que seja apPl'O'\ ad.:c: 
a proposição da Camara dos Deputados n. 30, deste anuo, UtiC 
autoriza a concessão de um mêno de licéllça, com ordenado, pái',l 
tratamento de saude. ao tpiegraphisia de 3" classe da Repari i· 
Cão Gerai dos Telegraphos Jona~has elo Jlascimento Bomliu. 

O mesmo funccionario nc requerimento que dirigIU é.G 
Congresso Nacional juntou Lodos os documentos exigidos lX,lo, 
lei, motivo POl' que a outra C3sa do Congresso o deferiu Delo 
presenL0 projecto, com o qual está de nccórdo esta ComUúSS[Íll, 

Sala das ComInissões, 25 de Julho de HJ17 .. - Yictohnú 
Monteiro, Presidente. - Jeão Luiz Alves, Relator. - L. de 
Bulhões. - Bueno de Paiw . . _- JOão Lyl'a. - Francisco Sei. -
Erico Coelho. 

PROPOSIÇÃO DA CAMAR.\ DOS DEPU'L'A...DOS N. 30, DE 1917, À QUI. 
SE r1EFERE o PARECER SUPRA 

O Congresso Naciof,al resolve: 
ArL. 1. 0 Fica o podGl' Eé:ecuLIVo auLorizaao l. c']l1ceder &.l' 

telegí'aphista de 3' cl2csse da Repartição Ger.1.1 dos TelegraDbc,? 
Jonatb3::: do Nascimento Bomfim, p,tr~> tratamento ele S,Fid'", 
um anno de !icenç,a, com o ord2.n~.do. 

Art. 2. o ReyogaIl1-Se 3S disposições em contrario, 
Camara dos Deputados. 23 (je junhG de 1917 .. - JOÚG Ves." 

pucio de Abreu Silva,'Pl'esiduüe em exercício .. ~. :Anto'nio 
José da Costa R1:bci,o, l' ,oGcretalÍo, -- João Dílcl:d Perneito., 
2° iSec,retario interin::J .. -.-\ imprimir. 

N. 122 .- :1.917 

Foi present<::: ~'. CG~:lmissão de Finanças para interpúl' :p~1-
recer, a proposiçào Q,l \~amal'a dos Deputados n. 37. deste anDO, 
que autoriza a aber L,:)',::. pelo J\Ii-nisterio da Fazenda, do cretliLo 
especial de 24: 537 i;:.\.8:5 , pal'R OCCOfl'er ao pagamenLo em virtude 
de sentença judiciaria o D. Alice de Andrade Pinto do Rego 
Monteiro,o: 



SEssAo r~M 26 DE JuLHO DE 1917 

J<;SLU L0mc.lissão, considerando que o crediLo foi solicitado 
~}or mensagem de 6 de ju'nho ultimo. provocada por uma expo
si;;,2.o de 'notivos do Sr. ~.1 in: c"'c, r~1. Fazenda, pela qual se ve
ril'ica ter a aCç'.fto corrido lv~U'; 10;; b8US tramites legaes 2Jé a 
sentença final e e~tar a cart:, precatoria do jujz substituto da 
2" Vara elo Distl'icto Feàeral em termos eie s,'r cumprida, é de 
parecer que .seja élppro'.'''cl" .'1 proposição, 

Sal:'. das COil1li'C1SSQ2S, ::: de Julho de ,::., ~. - VictOl'ino 
:\~onteiro, PíesidenLe. - AÍcindo Guanabara, R2lator. - Bueno 
de Paiva, _. João Lyra. - Francisco Sá. - Erico Coelbo. _ 
J.... d,] Bulhões. 

PF\OPOS1ÇÁO DA CX,WiIRA DOS DEPUTAliOS N', 3'1', DE 1917, .~ QUI1 
SE HEFERE O PARECER SUPRA 

o Congrosso ~\'aClOnill 1'0501 V(,; 

~".l'L La rica o Pre.sidente, ·dó, :R1epub.licd. EutorÍzad0 (/, 
::;brir peiu rdiníS.terio da, Fazenda o credito especial de 
:'-1 :537&495, destinado, em \ irtude de sentença. jUdiciaria, ao 
pagamento de 'D, Alice de Andrade Pinto do Rego Monteiro, 
viuva do DI'. Zacl1aria-3 do Hego 'Ilont81fO, ex.desembarsaàol~ 
da CôrLe de Appellaor[o. 

Arl. :2," Hevogam-se as dispo3ições em contrario. 
<Gamara dos DeputadM, i3 de julho de 1917. - João í'es

uncw de Abl'e'U e Silva. presideme em exercicio, - Antonio 
)osé claCosta RibeirO, ·fú Secretario. - Juvenal Lamartine de, 
PaI'ia, 2" Secretario, - A imprimir. 

i'i. 1.23 - 19i7 

Eoi presente á Conl1nissão de Finanças 2- proposlçao da 
Camara dos Deputados D, 4!), do 1017, autol'izando a concessfto 
de um anno de licença, Com oràenado' e em prorogação, para 
;_I·;:;,t:::E,,~nto di] saude, ao archivistCl da ~ccretaria da Estraàa de 
::cerro Oeste de I.linas, Henrique Eduardo Cussen. 

_-\. 01J.tro Cas::;. do Congresso, achando prÜ!cedenck nas alle
',c'.~:ü(,:; l'e~Las pelo peticlOnario, que ao seu requerimento juntou 
':!C'C\lIll~ontos exigidos pela lei que regLlla a me.teria. appl'OVOU, 
li esse· se!:'ctido a presente proposição, com a qual está de acc6rdo 
esi.a Commissilo. 

Sal~, c1~5 Commissões, 25 de jui'ho de 19i"7. - Victorin6 
1loi;teil'o, I>usidente, - Joi.io Lui:: i/ilves, Relator. - L. de. 
3tll.hCe::. - Bueno de pa:iva. - Joew LYi"CL - F'Ta:lcisco Sá.] 
~- Erico Coelho ~ 

JilOPCiSl(:.3.0 D.' Cc~M:,\RA DOS DEPUTADOS i~. 1.9, DE f917, A QUE 
:'>,E RE?ERE o PARECER SUPFt\ 

u C01),jfess'=,' l·\~aci.Jl1al resolye: 
'irtü;o UilÓ:,. Pie:. o FTesidente rlc~ Republica autorizad,j 

1 conceder 3. 11 róTIl' ique Eduardo Cus,sen, arclliv isia d~ secret:u'ia 
da Estrada de FEITO Oeste de Minas, um anno de lwel1ça. com 



'-'l'deuado,. enl pl'Ol'og-ai:ào, para trutamentu ue SilU'.Íl', n'\og&Ú<l~ 
a~ dj~fJO,Slt;0es em COlltJ'aI'ÍO, 

Camara dos Deputados, Ll de .Julho de 1DU. -- J(IÜU Yt':,
pucw ele Abreu e .8ilTil, Presidellte em exel'eiüío, - ,Antonitl 
.Josó d<1 Costa Ribeiro. 1 o~el'J'I·tal'Ío, '- Ju,elwl Lamal'tinr de 
.Faria, :,'," Secretario, -- .\ imprimi!'. 

Eu! lnensagern de 31 de moio desle UDIlO. () Dl'. Pn'~I~ 
0ellte d<l HepubJi"a, d,: accôruu COm a c\el11!i!1s1rJ\:ão Uj)l'lô3PlI' 
fada ali SI'. lUinj:;tro da Viação pt'lu direclvl' da Estrada tJ(~ 
Feno Centrul do Brasil •. ~ülieita do Congresso ::\aciollil l ;\ 
~bü]'tura de um credito .3up:p1ementa!' a diversas rubricas di) 

urçullll'lJlo vigente, '.:m relação <Íquclla esh,ada, no '.'~ilor ele 
10. -'I5S :803$172. 

A Camara llos Deputados. peLl prOPosição n. 52, (]e."") 
:il1no, d(,fc)'iu c\ pedido llo POder Ext:'culivo. O llelatol' eles!',; 
:l:.arel:L'1' l!ede llcellça paI a salwutal\ mais uma vez, que Unha. 
razão lfllando se in.,l.;r8'Ía conlra os orr;amenlo,; fidicios. pla
br'l'auo,,; Ulln a ,;li pre("~l\upação de um equilibrio "'llO pape! .. 
e volados com a l~rBvj:.t COHV ICI;ão da neces5idade ele Cl'cdjto~ 
sUPJlle!lwutal'eli . 

Ess~ systerna de legisla!· LI uinguclll cngaua, lllas '.It'~
prestigia, intontestilvelmeIltc, u Poder Legislativo, SiJu 
creiam os nossos financisLas qUl~ ;:;anl1am ,"sporas ele caV<lI
lei]'(:, no Parlamento ou no Glw'crno, lla campanha pela 1'8."
tau I'a!;fi u das fi;j~m!;:t:-; Ilctl-,iollae~, COlll a ingenua \'ang'loria tI,~ 
apl'C~énLal'ell1 Ct upi'1iãu llaei:Oaal e estl'angC:'ira - U11! OTl.:a
Inento elllülibrado .•. pela diminuicão de verbas «fataesll (ir, 
de~pl.'za ,~ pela lTIajlll'oção ~:optimü;ta» de verbas de receita. 

E"'~e pl'ocei'so cb''YPcio de {<JZee lJll'r;amenLos ha muito se 
dCSlllUl'ál'zou; si aiuda póde ílludir ú massa inculta dos nos
sos inf(~lizes COl1t1 ilJuir,les. não eng-~ma li o.piniã.o e~cla1'ecida 
da nossa. 1:l\ouI'3, do no,:,o I.'Jfllft1elCiu e da nOSsa. industria ", 
muito 111cnos, o estrangeiro, habilitada a conheceI' das nossa" 
IiflRnça~ tão bem (?) como nós. 

Dmnnis, Desse processo de orçarr..entos fEtJlLasioso6. eon
t ra os (fllaes llUllca mC:' rançarei ele clamal', lia um e\'identc 
(,rro de il.sychologia, pl'l~nhe de perigos pOllticos - delIe SI' 
('rígina. l'azoavelmenle, a convicção do c,omtribuínLe d8 qur' 
OS c>nus ..; sacrdficios Que se lhe exigem são injusto,; em face 
(1-:1 tinI lll'çamentQ eCjuillLrado e, dessa r,onvicção á revolta. <I 
passo li curto, 

Uma nação 1l013, eom um esplendido fuLuro 8C'unonúco, 
incol1tes!av~I, cheia dG riquezas gue mal começam a Se!' ex-
1'1 01'[1 da;;:, nao deY8 peJar-se de eon[('ssal'. lealmente, os S0U5 
uJl.'lic:iisn ol'cament::ll'ios certa de que i) seu c.redito, no pl'e
scnte, i)l~de i'azel'-lhl's f,lCC', assim fomo. em Jutl1l'O pl'o:s:imo; 
,1 :,U:I ,cuda púcle l'csg'utar' oS c:olDPl'owissos assumid'jl3, desde 



lIÜl' C'.'~:1 renda seja D reS\l ltndo do des011Volv il11eni t1 (]rt Pl"Ol:'hl
l'r:~n do '0~jZ. (1l'~un:lo do s~ql1e sobre o futuro. 

Ainch 11;] pOtlCOS dias, o Relator l'pmcmorou o se.H vofo 
c('n [r~l'in ;la c6rl (' impei!sado nas verbas necessal'ias ao ser
viço cios COrlt*J~, fúlgando de dar parecer favoravel no Cl'(\
dito "otan,,) pela outra Casa do Congresso, para suppril' as d('~ 
fic.if'TIci:1S dI' \'L'rí.la qUl' ('lia mesmn reduzira, no oJ'\:(\ll1enLo ' 
'\'-'gente. 

Qllü oltamé~nLo.s são e,Ose3, arfiBill? 

Nuncrl serã:o dem:lis os nossos protestos (;ol1t.ra OS ol'ça
Dll'r:tos ,·Ia(el'[)e"", p.rlos creditos supplemental'es quando a,,!
"jnha-~e ~I votaçfLJ da lei fin:meeira para '1918 e nellu cun
vém ql!'~ 8 ~rlbedlliria dos financ istas do nosso Parlamento llãll 
se 'Jimite ao eommodo e [aci] pxpediente rir or~ar f\oCeit3~ 
imaginarias (' despezas restridrls. com a prr'\ia ron"Íl'~iifJ di' 
que a renda arrc·cadadn não ~erá a orçada p dt' ·que para a~ 
despezas restm~à commodo e despercebido rt'curso dus C['P

di t(l.~ supplemf\ntares. Despercebido, para a mas,sa popula!' 
mas nno para;) llOSSO .I'redor: que 3abe quanto podemos arrp
('rldar e quanto somos Obrigados adespcndel'. Despcl'cehir]0 
~"jm, papa a Jl18ssa, mas não [lata uma certa ,opillião qu ... 
(,))servnndo QS ('ousas pela rama, Srmpl'B que "ê a '\'{)tação dI' 
um ercài to, aUriüue LI fado - a l'3banjamentü ou i'll rgal idau,: 
do Poder .H::-;,eeutivo. lJuando i~so, em rE'gra Cjuasi n]lsoluln, 
nüo é mais do que a torrec\:iio de um erro, na mai'l['ia da' 
",'ZI'S conscientp, do projil'io Podel' Legislati\'o, 

Si, de modo absoluto, estas ub,el'vaç6es não lCalham ao 
l-,ro.Jedo ~nbre CIUE' ·V('I'53 rsle [I,u'ecel'. certo não Ve0ll1 fríra 
ti'ê pl'oj1osito. I'omo l'CSal\'3 das l'espOJlsabilidDctf'S do Relator, 

Para infol'll1acãü 30 Senado, a Commissão é ele parecer 
que a pJ'oposíCão da Canlara se.ia Lll'pl'O"ada, Dor ('"lar dt!
mOll~jrada a llecE',~~irJade do rl'('ditl1 ~lIDplementar i;(JIlicilado, 

Sala da~ Commis,ões. :?'J de juiho de 1917,- I'ioo/'ino 
JIUi/leim. I'l't'sirlcllte.- JOlÍo [,uiz d.ll'cs, Helatol',- BI((''Ilo de 
POlt'a. ,~- J na I) LJIi'O;. - r, rir: B1l1híJes. - f:J'i('o C,}'rofli (J • 

N:OPOS1C,\.Ü 11,\ CT'\fAJU DOS ~H~rl:T_\DOS ?,<, ;),?, DEI ~ll;, ,\ (lUE 
SE nH'El\E (I P.\i1ECEf, Sl:prL\ 

<O Congre,"o NncioJ1rll l'psoJ"f': 

._\cri. 1." Fj('<) o 1'mkl' Ex('('uti\'(l 3UtOl'iZrldo ri Dbl'íl'. pclo 
:\Iinisterio da Viação r Ol>ras Publ!l'n~, um credito sllPp'le
mrntar de il~, !,38 :,863$17~. ú .... el'ba G' - lE,qlracla (]p Ferro 
'ÍJrntral du Brasil - [J8ril occorrer a r1pspeza~, no i"xercici{l 
,',·jgenl'.', SP1)(lo: :~':;~,'l:86?'S·,(:J, para ~Pl'''s(j[ll». I'. ü,83():n41(1~ 
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para xMatcrialx de todas cs divisôes, e 2 5:0008 'sara ,Even-
u ? eS2, . 

Art. 2.0 Ficam _ s v o c. ' 	s d 	 m_ 	ntrz .o g_l!c'iS a.. 	:SpOSl(7~2$ P, 	C.,, 

Gamara dos Depuiodos, á7 de Julgo de °'1 .— .soco 
Vespucio de Abreu 	Silvo. 'residente em exerc cio.--- r- 
toszio José da Cosa _.'~ eieo. ii> Secretario, —  	' 
une e Faria, '>0 . 	et aro 	imprimir. 

PEDEM DO DIA!. 

.&LTERA(:XC aOS Líh*_TES ENTSE OS EST.A.7OS LC ?:lAYt 
SANTA CATHARI ÇA 

2 discussão da, proposicác ela Camara do_ Deputados 
n. 34. de 9i7, que approva o accôrdo celebrado entre os 
Estados de T1aranti,. e 5'n ta 	! >_1: 2, r_Ti:4, 	t10di>iC211-t r! 	OS 
limites. 

0 Sr. Generoso Mar rues —. Sr. Presidente. depois do 
voto em separado e do discurso do nobre Senador -melo Es-
tado do Para?^, hontei-u err ai proferido,eu ido ncdi2 1in:i-
tar-me a -votar s°,rmbollica ou nominaln.enter a t,roposinão da 
Camara dos Deputados, ora cri debate. 

Si S. Ex. se tivesse limitado a discutir a ciuest o sob 
o aspecto constitucional, em lace cia Constituirão Federal, eu 
pouparia ao Senado o enfado de ouvir a minha nato> es (não 
apoiados), porque esta questão :ií, l,oi largamente debatida. 
pró e contra o accôrdo, no principio da actual diseussã,o. 
S. Ex., porém, enveredou pelo caminho de ataques, algumas 
vezes... 

O SR,. ALENCAR GUIM:_RÃES — Não ataquei absolutamente 
ninguem.; ebndemnei o accôrdo sob diversos aspectos, noas 
não fiz ataques. 

O SR GENEROSO MARQUES -- Atacou, sim senhor; seu 
discurso já está publicado, e pur silo se vô crua V. Ex. fo i  
até mais que vehemente; foi violento. 

S. Ex. enveredou pelo caminho do ataques, algumas z~'-
ves - Violentos e acrimoniosos, mas sempre injustos, contra o 
aceârdo e contra aquelles que o promoveram. 

O Sr,. ALENCAR OUIMAfYEs -- Não ataquei ninguein. 

0 Sn. c,r,xrnoso M,.nQuES — Ora, Sr. Presidente, dos 
paranaenses, deque.lios que mais respoi sabilidudes teeiu nesta 
questão, eu sou um deiles. Preoccupo-me com ella ha quasì 
moio seoul,. Tratai do assumpto, discuti-o no inv.;arensa do 
meu Estado, na tribuna parlamentar do Paraná, o na tribuna 
popular; e por ella fiz um grande e extraordiniccrio sr,crifi--
rio, quando a primeiro sentença do Supremo Tribuna] Fe-
tcra', feriu r3uira c c. iie o,ento n meu, Estado, levando. cera  
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o partido  que eu dirigia no meu Estád, partido forte, que se 
achava em oppOsiÇãO intransigente ao governo de entN do 
qual o separavam os effeitos recentes de uma sangrenta r -
votucão, a nossa solidariedade, em qualquer terreno, por 
que, nesta aueslo, desapparecia a bandeira doS partidos, e 
o povo paranaense apresentava-se defendendo os direitos d 
seu Estada, na unanimidade das suas aspirações, d0  seu de-
ver, dus seus santiincrtos, formando, por z-ss't--n dizer, um Só 
horneni. 

Dali por deante nunca deixei de ser .'eonsultado sob 
esta questP,o pelos gOvernos, cuar do parlid0  contrario ao 
meu, quer do partido que posteciarmente assumiu as respou_ 
sabilidades da situação no Paraná, e do qual, sabe o Senadi, 
foram óS pi'incipaes re.soonSavels o nobre Senador com quev 
discuto a questão e o humilde orador que ora lho dirige à 
palavra. 	 - 

Desde então ao lhe poupes sacrifício nenhum, esforço 
em pró! do reconhecimeoto dos direitos do meu Estado. Dahi, 
Sr. Presidente, a situação em que hoje me colloca a att'-
tude que O nobre Senador tomou nesla Casa, já com o seu 
voto na Comrnisso, já com o seu discurso, e a neressidaje 
ame tenho de pedir ao Senado a Su attenço para as con-
de-rações que voei contrapôr, tanto a um como a outro do 
actos pliticos moduzdos agui vor S. Ex. 

Antes, porém, perirnittir-me-ha. o Senado que eu aa 
um ligeiro historio das diversas phases por que tem ps 
sado a questão de limites, desde a installa 0  da prvincia 
do Paraná até O aceôrdo pelo qual, espero, ella terá agora o 
seu termo. 

A provinca do Paraná herdou da de S. Paulo, com ti 
vasto  territorio que fôrma hoje um dos mais florescentes 
Estados dt Republica. esta questo secu!ar, mie tantos sa-
crifícios, tantos dissabores e tantos prejuízos lhe tem cair-
sado. 

Oa legdadores de 1553, que votarapi a lei de 2 da 
sostO, pela rial foi elevada a província 	antiga quinta ro- 
marca de 5. Paulo, a comarca de Curtvha. commetterarre 
uma laeun0 que podiam ter vm a nopricio e assim evitado 
toda eeee série de lutas e de dissidios em que os dons Es- 

ao ieg!aiani lia 63 annos. 
eec fixasse expresssnente os limites entre os 

does lados 
 

Re--P de ercôrde cora os títulos d0 regímen 
colonial qar cio accôrdo com 	posse dos dome Estados na- 
queile tempo, 

O Sa, ALEc GU1MAR.ES 	Aliás, iSso foi perfeitamente 
xota aos discursos dos autores desse projecto. 

O Sri. 3rN1rreos2 MauQuas 	Lance disso
' 
 porém a lei 

mrpdou qu° ihsistissem -is rneslrnos limites da comarca de 
'1 	 r'rfl lfl 	Or" ar r'- 	mente esses 

lImites que 	siam 	objecto dc 'nnrnversia, antiga e j. 
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cntio 'iiLm(e entre os Estados de Santa Catharina e Pa-
xará. 

Durante a Moiiar'ehia sabem os honrados Sobadores, a 
qiirsio foi larguniejil o discutida nas Gamaras do Tmperu; 
seni, pordm chegar-se a resultado algum, de maneira que a 
Repulilica encontrou a questão «cc integra». 

Poderia o Governo Proyjsorio dirimir a questão facil-
nuarite, usando rios nodere43 lilimitados de que estava investi-
tio, para 1 ic es limite entre os Estados que quasi todos-
os tinham du idosos. 

Em vez disso ri C9rtslituio da Republica determinou 
simplesmente que cada unia rias antigas pro'villcias formaria 
um Estada. Essa ri a unica disposição que existe na Consti-
tuição da Republica a esse respeito, sem que o texto deter-
n'une os limites, (1110 continuam duvidosos e incertos c°nio 
eram anteriormente. 

Tulve.z fossa isco  devido ás grandes preoccupai5es que 
enUin tinha r Governo, com as grandes reformas que realizou 
e :is quaes imprimiu o selin do seu genio o grande Senador 
pela Bahia que, ainda ante_honleni, iliuminou o recinto rietn 
Cosa. 

Constituiria perdoe o Congresso em legislatura ordunaria: 
leoa na primeira sessão a de 1891: a bancada eatharinense 
M domara aproseritoxi um projecto estabelecendo como li - 
mure aquolies que Santa Unuliarina pretendia, isto ri; o rio Negro 

o riu Ijassií. O Paraná oppoz lodos OS olistarulos que lhe 
ti ruiu posueis para ciue esse projeelo não fosse convertido 
em lei e, graças aos Protestos que de lá \'lcram assim como 
aos O~Va rir scus representantes nu Congresso Nacional ii 
esprue:almente os do diustre então Senador por aqiiel]e Es-
lado o Sr. LUnlclino do Amarai que gosava de enorme Ia1'e-
{iio no Congresso Nacional, o projecto foi discutido, mas 
ilrio teve andamento riem solucrio 	naquela Casa do doe -- 

(1 50. i1ERCiLi Luz - Nãa obstante ter tini parecer ia-
creu e unanime aos direitos ip  Sarda Cathci'ina, 

O Sri. Oruxiunon lLmiurs -- E' exacto. O Relatou' deu-: 
P0 Co; ti 	i. Leopoldo de Builides 

O Sa. \r,nNcrn Gui»rnárus 	(ngr?s.so Nacional não 
ei trinar a responsabilidade de endossar ri  mudo por que 

SP fesolveu O questão. 

- O SR. 1-limciroa Luz 	lutas a Commissão de Clonstiluicã° 
C ) T1lon,oeucueiRn, 	nauun;'iyuciule deve': dcc oneçu-v lave- 
ravei, 

0 Sn (3xrnoso I\NRQVES 	Anuús depois, as representa- 
Os dos deus Euldos eliegniain a um acedi-do paia resolver 

À cuetã par- me1 ' do achitremeni e 	er;rIp n'roncado Mi M ,  Ti 



hra'o ESI 23 or ,TTLPO eu 191 

então 	ic.e-Presileitc da Republica, o ilustre Dr. Manoel 
VirLoi- nm Pereira de SaUclOsa meinori:i 

Esse aecàcdo porém, fracassou porque - eu no N'a 
Çfltão representante do Paraná, mas, segundo me informam 
OS quo representavam o meu Estado naquella 000asiâo 
presidente do Supremo Tribunal Federal, o Sr. Olegari0 de 
Aquino e Castro entendeu que o Supremo Tribunal não tinha 
cOlr;peteneia para homologar o  accôrdo, de conformidade com 
ilifla das elausutas do respectivo compromisso. Fracassado ci 
uccôrdo, o Estado de Santa Catharina em 1900, propoz contra 
O Paraná urna acção de reivindicao[o. O Paraná constituiu 
seu ouvogado o iliustre conselheiro Barradas, urna das mais 
flütveis competencias em njateria de jurisprudencia, uni dos 
mais notaveis advogados cio foro desta Capital. S. Ex. de-
iOlIdeq o Paraná com o Jjrilbarilisuir d0 seu talento e com o 
eSforço de quem defendia uma causa Propria. Não obstante. 
' Supremo Tribunal em junho de 1904, proferiu a primeim 

F,tenca contra o Paraná julgando a acção procedente e, por-
1 a~ em rigor m limites pedidos ria petição inicial (5 fi]S-
mos constan$c s do projecto apre-sentado na Cama ai ds T.Ieiu 
lados pela representação catliarinense. 

Ci Parn 	convicto, corno estava, do seu direito, 
líSSa como estav, daqueilo lerritorio havia muitas dezenas 

- não pOde ~portar, soffrer sem levantar os mais 
eucrgios protestos contra essa decisão que julgava injusta o 
ro bilraria, sesundr, os sentimentos e a opinião geral um 
:ranLeijses e do advogado que pleiteava a sua causa. 

Deixo para dizer depois por motivo de inethc'do, coal 
A a minha altitude nesse momento. 

Ci Paraná embargou o sentença. O mesmo advogado 110-
11LZiO embargos que pareciam forçar a reforma cio accórllic 

jSc'iaz razões da iriconipetencia do Tribunal «uti possidetis» 
e preplio Estado de Santa Catisarino n'moa neou ao 

Param e dos proprios tilulos antigos, do regimen colonial, 
ie mie se fundava a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Antes, porém, que fossem decididos os embargos já, en-
irelanto, crinrpletamente discutidos por aquelle eminecü 
ad.ogado, ijuiz a desdita do Paraná ue elie desripparecesse da 
viriti, tendo igual sorte o Dr. Carlos cio Carvalho, que ingentes 
esforço5 empregou, preparando OS elementos para coii'seguii-
a reforma do aecórcjão. 

Foi então que o Paraná conferiu poderes no Sr. Ubaldirin 
do Amara?, não menos iliustre advogado e mais do que esses, 
por ser paronaei- se, interessado directamente pela sua ferra 
natal, e S. Ex. sustentou brilhantemente os embargos pe-
rante o Supremo Tribunal. 

Tudo foi baldado. Por maior numero de votos ainda os 
embargos foram desprezados, a sentença confirmada. 

Não parou ahi. Novos embargos, embargos de deelaracão, 
'rnm aprreutadcs por parte do Fstaclo do Pare eá, 
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advogado Dr. Inglez de Souza, que os sustentou hrilhant 
mente da tribuna danuelie tribunal, em contraposição ao 
visconde de Ouro Preto, que então, por ter faliecido o con-
selheiro Mafra, era o advogado de Santa Catbarina. 

Novo fracasso, Os embargos foram rejeitados. O tribunal 
decidiu que não havia na sentença nem contradic»zão, nem am-
biguidade, e manteve o primeiro accórdão. 

Estavam, pois, esgotados os recursos ordinarior do Pa-
raná para obter a reforma cia sentença. 

Foi quando. eleito Presidente do Estado, o Sr, De. Carlos 
Cavalcanti de Alhuquemue. une se acdsava ainda nesta Ca-
pital com assento na Comam. dos Deputados, abriu apuelia. 
campanha brilhante sustentada por toda imprensa desta Ca-
pital, cujo primeiro arauto foi o Jornal do Commercmo, no 
celebre artigo «Pelo Brasil Unido», publicado em 7 de setem-
bro de 1911. Reviveram com essa campanha as esperanças do 
Paraná, porque grande pari' dos pro-homens catharinenses 
se manifestou acceitando a formula a começar pelo mais ilhas-
tre dos seus filhos, o Sr. general Lauro Mt'rller, secundado 
por acjuelles cme mais directamente o acompanhavam, 'rs. 
Hercilio Luz. Abdon Baptista e outros. 

Chegou-se até a formular o compromisso para a deciséo 
do arbitro. 

Contra o arbitramento, porém, tinha-se manifestado o Sr. 
Felippe Schmidt e, a bem cia verdade devemos dizer. intel-
pretando assim os sentimenfos rio seu Estado, que tambem 
era contrario a essa formula de combinação, por isso que, di-
zia o Sr. Schmiçlt, rão se cornqrehendia como é aue. tendo o 
Estado já vencido por tres sentenças o pleito, fosse sujeitar 
ainda a iqLPstão a urna nova instancia, 

O SR. HERCILI0 Luz - Apoiado. 

O SR. GENEROSO MARQUES - A candidatura do Sr. Fellipd 
Schrnidt, foi uma nota. desoladora para o accôrdo em resol-
ver-se a questão por arbitrarnento. 

No dia em que a convenção do seu partido em Santa Co-
tharina resolveu apresental-o seu candidato á Governocide 
esse facto echoon no Paraná corno um recúo imrnedirito 6. 
solução da questão do Contestado, por meio do arbitra-
mento, 

O 5H. HERc1L.lo Diz - De facto assim foi. 

O SR. GENEROSO Mançu es 	Segieiu-se a confiageçár. do. 
Contestado, que eu não preciso descrever. Em virtude della, 
dos horrores deila, dos horrores observados com magna por 
toda a Nação, ficou suspensa a execucão da seotenra. As 
atrocidades alli praticadas, os grandes nreuizos que soffreu 
a Nação com a perda de nada menos de 12 brilhantes ofticiaes: 
do nosso Exercito, a começar pelo glorioso coronel .loão Guril-
horto, e de 300 soldados, é.-R cinco ou seis mil que para allt 
foram enviados para reatahLn p.  ordem publica sena [ai-. 
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lar nos extraorili[a!jos  sacrifícios dos cofres pubilcos da 
União e OE05 dou EiarJos, não podem deixar,  de estar gra-
vados no ir1Srinaco de todos os M. senadores. 

Teria clii: a o'iesão do iimtec que provocou aciuella. 
luta saoãrera1 

ãJli:. bão o firi. ãtas o que é verdade é que Si a que-
stão eHeerc YesíPida e si um dos Estados pudesse exer- 
cer dure avc:n 	o policiamento eu cada urna dos zonas que 
ll'e iivesc si do assinada pela deciso da qiiesitio, não ha 
dUaS OPIEIXO a CCTIR9M9010 não 	a i e t PC tjtntqs vidas 
e teno 'luceiro à Nar ao e 	sc i'P5ÍJ!VCSC corno se fera 
resol~ rUAR=P no sul. a cjuciãc das paredes dos 
opsrariC 	1 iPcemen[e e sem alfaração da ordem publica. 

Assumindo o Governo da Repuhliec o Sr Dr. \Venceslau 
Dccc, desde o riinc!nln cia suo administração S. Ex come - 
,ou a coeiiai da selurão desse problema por meio de um 
arcôrdo. porque S Ex. receava que e execução da sentença, 
a que S, Ex. não podia de modo algume dado o precedente 
da sua intervenção no Estai: do iii: de Janeiro, para etu- 
prir o Jubr'rs-co'pps 	SLInrerno Tiibunal Federal, a 
respeiLo da questão ria suecessão presiienciri, deixar de iar 
oxeeuoiio, rec'ae que esta viesse a eonflirrar novamente os 
dous ESMOS. 

Pare revolver, pois. a questão por accàrdo, S. Ex. con-
vidou urra virem a esta Capital os chefes dos dons Estados: 
o Pres!denf' do Praná Dc Carlos Cavelcanti, e q Governa-
dor de santa rCat:rina coronel Felipe Schmidt: convidou-
os e elles aqui se acharam para com a intervenção do Sr. 
Presidente da Republica. estabriecerere os termos de um 
accàrdo que pudesse pôr fim ao dissidio entre os dons Es 
fados. 

Nada se Conseguiu desse esforço do Sr. Presidente da 
epnlolim O: dous Governadores não puderam chegar a um 

rccôrin. O Sr. Felinne chmtdt não acceifava outra eomhi-
neçã0 rue nO fosse dentre dos moldes da sentenca; o Sr. 
lrrr1rs Covale:rtti in'OpOz ires soluqes, nenhuma das qliaes 

fui aeceif9. pela parte contraria. Eram elias; a manutenção 
rio 't:tu que,> o plebiscito, ou a resolução por arbitramento. 
P.°trnram ambos os presidentes sem terem resolvido a 
qiles tü. 

( So, \Veneeslau Eraz, porém. não deu por teiininado o 
reli go ngnsio 

 
de rp5llvOr a questão por meio amigavel; e, 

achando-si-  nesta CapitaL já eleito Presidente do Estado do 
Paraná, o  flr, Dr. Affor'so de Camagre, onm elIr' se mtfenclu 
a respeito do assuvipto, perguntando si S. Ex, estava dts-
posto, quando assumisse o governo, a concorrer com o seu 
prestigia para que a questão fosse resolvida or meio de um 
eccôrdo. 

O Si'. ITi". Affonso Camargo, que, durante o tempo em 
ue aqui ei-teve, investigou com spurad: otten 	.. com IR 

ruo o, u'itji'IflldO COm orrior empenho 	nvia,  um meio 
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qualqttdr de salvar todo 	parte do direito do Paná, tMndo 
chegado á convicção, pelas proprias infOrmacões dos advo-
gados do Paraná, de. que muito fugaz tera a esperanca que se 
podia alimentar no sentido de conseguir que o Paraná pu-
desse obter qualquer solucão favoravel, a não ser por meio 
de um accôrdo, disse ao Sr. iPresiderite da 11PP1111lica  que 
a ao encontro da sua vontade e com a maior disposição de 

resolver par ificamenle a questáo. 
Confiado nessa irianifestaçâo do illustre, Presidente eleito 

do Paraná, o Sr. Dr. Wenceslau Braz, pouco tempo depois 
de haver o Si. De. Affons& de Camargo assumid, e governo 
do Estado, poz mãos á obra e desde o principio conseguiu 
resultados que nenhum outro Governo tinha conseguido, ne-
nhum outro homem publico tinha obtido do Sr. Felippc 
Schmidt, nem o eminente iÊhefe politico general Pinheiro 
Machado, nem o  marechal 'Hermes, nem todos esses quee o 
nobre Senador Pelo meu Estado arrola no seu voto, como eol 
lnhoi'adores seus nas suas tentativas de arcôrdo. 

Conseguiu o De. Wenceslau Braz que o coronel Felippe 
.Sc-hmidt, jropuzesse uma linha divisoria,. Era esta linha muito 
p 'ejucPcial ao Paraná, mas já era uma conquista, já o Co-
veunador que parecia ireductivc1 na alteração das linhas 
da sentença, rompia essa intransigencia, ia 1)USCar urna nutra 
que, deixava a0 Paraná sinâo a .maim parte, urna grande ria rL 
da comarca de Palmas e sua séde, bem como a séde do termo 
de CIevdanclia. 

'Cennuniieada esta resolução  ao Presidente do Paianá. 
este i espondeu a0 Dr. Wenceslau Benz que o  Paraná não 
podia aaceitar aqueila formula, porque prejudicava exti'a':r-
dinaria:nenLe. o Estadi, tirando-lhe toda a. comarca db 
União da Victoria, qi.ie é um ponto importantissimo 
'para o desenvolvimento da -viação do Paraná, póde-se dizer 
a. chav da sua' via o ferren: mas que, conhecendo os senti-u--cotos 

que inspiravam o Sr. Presidente da Republica em 
assumir essa at.tltude, attitude que elle louvava, app]audia e 
igradcea em nome do seu Estado, e, por outro lado, certo 
de que nã.o podia haver um juiz mais insusp,eitd do que 
5. Ex,, que nenhum interesse tinha n0 Paraná, nem na que--
'tão, iiflS suas mãos depunha todos os seus poderes, para qw 
S Ex. traçasse a linha di'visoria enire os dous Estados. pela 
maneira que achasse mais razoavel e conveniente. 

A' vista disto, o Si. Presidente- da Republica, interessado 
a bem da Nação pela solução  prompta do litigio, podia imme-
diatam'ente ter acceito a linha proposta pelo Sr. Fclipp 
Schmidt, ou pedir que se fizesse urna modificação qualquer 
e, sem ouvir ucuranecute o Sr. Affons'cs de Caniargo, l.raOar esta 
linha, porque o Paraná se tinha compromeltido a acceital-a - 

Mas não; S. Ex. entendeu que o não devia fazer, sem 
LOVI) entendimento inTrl o Presidente do Estado do Paraná, 

co povo pronuaeiajconfo do Sr 	Aftonsr de Crnnr-o 
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Achai a tainbern que aqueila linha não podia ser aec.elta. pelo 
Paraiiú, porque, lhe ora extremamente prejudicial. 

Pina não fatigar a attençõo d0 Senado deixo de expor 
nqu 	' 	esforços constantes, as locuhqaçõe,s incessantes de 
S. Ex.. propondo nova linha ao Sr. Fel'ppe Schrnidt, cli-
tendo deste respostas incompletas, pedindo e apresentando 
novos alvitres, communica.ndo-os ao Sr, Dc, Affowso de Ca-
malga, e por nitimo

`
obtida a linha constante do accÔiIo ora 

PLii discussão, depois de terem os poderes que lhe foram con-
feridos pelos Presidentes do Estado sido ratificados por 20 
Deputados ao Congresso do Estado, que igual irocedimen'to 

'Oul declarando que se oompromettiani a manter a linha 
(4110 tOsse traçada por S. Ex.... 

(, Ha. Armcaa GUIMAnÃES 	1101 iiiciiIO 	eni JeuriiJ 
l o ti e nil a r. 

O So. GENEROSO MAEQ1;Es---..,em reunião particular, mas 
nbi clandestina, como V. Ex. diz em seu voto, porque não 
P ieiiiiõo clandestina aquella em que se acham presentes 
membros do Superior Tribunal de Justiça do Estado, Secre-
iarios do Estado, toda a imprensa da Capital, convidada par 
dia: iiiijividualjdades contrarias ao accôrdo e mui [os outros 
Óiddõos, alguns mesmo habitantes do Contestado, como o  Si. 
coronel Amazonas Marcondes, irefemío de União da Victoria, 
iPúí moa reunião particular, como devia ser em se Iratande 
0 uma questão melindrosa como esta, de uma. questão por 
assim dizemi diplomatica entre os dons Estados, Si SC pôde 
usar desta expressão, que nãci podia ser tratada pelos jor-
noes nem á vista das populações, consultando a todos que qui-
essem dar a sua opmniã(o si concordavam ou não com 1 

oiuãG. 
Foi nestas condições que o Sr. Dr. Wenceslau Beaz core-

decalcou ao Sr. Affons0  de Camai'go, e este ao Congress 
do Paraná, na ua mensagem que tenho aqui, mas deixo de 
ler para nô0 alongar o debate, que, acceitandioi Só poderes 
que ão generosamente a S. Ex. tin'liam conferido e Presi-
dente,  e chefes politicos do Estado, considerando como Lacs o 
Deputados que tinham Se associado ao Dr. Affomiso de Ca-
margo, coilseguii'a de Santa Catliarina essa linha, qup i'0 
dava unia lam'té ria cidade de União de Victoria, Porque efla 
é constilinnla pela Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande, que 
atravessa esfa cidade, pela Estrada de Palmas até no rio Jan-
gada e deste ri( até ao divisor das aguas o por este até os 
limites da Confederação Argentina. 

Era, senhores, mais que um terço do lerritorio litigioso 
((De o Pdraná salvava, Pergunto agora ao nobre Senador pelo 
Paraná Si 5. Ex, se achasse na pi'esidencia do Estado, depois 
de ler procedido como procedeu o Si', Affons0 de Camargo, 
em beneficio do Estado e com a mais perfeita boa fé, inspi-
rado nos sentimentos de amor á leria em que nasceu, (e 
aoerescentese aqui entre pareothesis_ cue o Sr. Dr. Affonsr 



Je uan1aLJ, Óde sa oisar 	acio Lo teiriL'auu 4ouiostd", 
pOrs4ue o sua princicai paie, isto é, a comarca de União d. 

Orla e das P o. 	i'L iaclain aato a ecinarua uC Uuara- 
'acava, de oLde e illi7o), si 5 Ex. se aeiLtssc- acesa situação 
O. (JtdO L llflflflU1 CIO 

 
de peid1aS o Paiana tOde o terituiio dO 

liLigio, por isso eue á. €sLa\a intimado pala, ac p'a.e de E 
dias, eatregalo au Eà,r10 d' sciLa Cathriva 5, Ex., vio1au 
Ir' a sua l)ulaurr,os seus LornproinissoS, e os compromisso 
'Iu'a, por infloxe üc seu piesLi5io. I.aivaein iiLjáiii aisuiniuc a 
hialojia da repi'OsccLcçãe da Esiado, S. Ex. resronderia ao 
Sr'. Presidente-  da itepubljca que no acceteva ijquella sOlu' 
ção. Duvido que 5. Es:. resDndesse negatvameiite. 

O SR. ALNcai: UuIL1AREi 	Ao Si'. Dr. AiIOÏISO de Ca 
rualgo, ciii pes.00 eu disse o que faria na situação SfficjI em 
que S. Ex. se achave Y, Ex. interrogue a cite quando es 
tvei' com alie, 

O Su. Geaerima ã1AriOOL 	tieru. então V. Ex, pefeem 
cai 'u- questão como esca salvar a sua op)nlãO indivdual DC 
seus sentimentos particuleces de paranaense, a seIar para 
o seu Eeado uuia gL'ailde parta do seu tei'riLOrio 	de SUO po- 
pulação que, úahi a poucos mees, Senão a poucos dias, te-
ria cc ser, torosamei te, pela execução da sentença, transfe-
rida ao Estaoo VÍSIri1IO. 

Não entendeu assim o Sr. Dr. Afonso de Camargo, não 
entei.d.i eu, no entee4erain todos os amigos poiiLicus a uc-'rn 
'alie ConSUltOu O ouviu a este respeito. 

O Sri. 	cui GwevrEs - Ahi esiã e 11OSSú desaccõrde, 
O Sri, 

 

GENEROSO 1%JAflQUES -. . . .não o entendeu a gratd 
aiura, a quasi unanlmldadie das Camaras Munieipaes do E.s 

todo que o felicitaram pelo accôrdo realizado. 
Eis ahi, Srs. Senadores, por que razão essa ceeôi'do se 

acha hoje suhinettido ao voto do Seriado. 

O Sri. ALENCAR (IUIMOIIEES 	Contra o see-LimLo int1ivt. 
dual dc cada um desses que applaudireni o acto, 

O tSr. GENE:uJSO Marpuas - Pão lia senLiínenío ir,dai-' 
'ivai que sobrepuje 05 interesse. do Estado, os iutorcea na-' 
C1O1J&CS, os interesses publica-1, cru geral. 

Sonos paranaenses mas antes disto, brasiier-os e oquei-'. 
a cflieStãc irritava a Esucio, era a. origem, necesseriatrienie 

de diSsidtO, novos o i riraatee senão sang'i 

O Sri, AL'mCMt CIUJM (RÃES. --- Ficando c5tc ter-c i40rio com 
3 ilaranà o intaressu aacionail. seria SCrjfjcodoe 

O SR. Grumoso MASQUES --- Mas icat' prra o Parasn 
somo ? A Nação está cansada de 'O e assistir a urna 
luta intei'ininavel entre dous Estados irmãos Qu ss degladia-. 
'ram por causa de um Lecrjtorio que, afinal rie contas, era 
Conliuda a sei' naciotiai, 
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O Sa. ANCR GuIMAnXES 	Mas se ficasse com o Pa- 
raná ' o inresse nacional seri prejudicado? 

O Sa. .OxEuOso Míqqs 	:ias já estava julgado que 
flO 	derLolu 1) 5trnF 	irJ: •rum entenca passada com 
ulgaclo por s€ntuiça dc niti.s alio tribunal do paiz, tribunal 

cuja competon-Cla túdOs nós,puraraense,cOntestavamos,mas da 
qual 	elie propluo O Ulilco JUIZ,POJS não existe outro tribunal 
que, acima daile, julgue. Portanto estavamos obrigados a 
curo;rir a sentença; a situriun er , esta: - ou a execução 
da sentença ou a revoiuçgo. Ora, a revolução neste tempo 
qu?m a pregar não terá paíi'iotismo, priucipamenle depois 
da ccnflagração do Estado, com aquelies elementos de ban-
ditismo, flue alti estão agora sem movimento, mas continuam 
a existir, constituindo um perigo evidente. 

O Sn. ALENc.a GUIMARÂES 	E esta solução acabará com 
isto? 

O Sa. GENOROSO MJaQUCS - A revolução que fosse levada 
co Estado pelo honrado Senarior e outros. 

O Sa. ATENcAR GUIMARÃES 	Eu. nof V. Ex. bem sabe 
que eu não levo a conflagração a jogar algum. 

o Su. GENO50 MARQUES - O Que eu digo é que, si V.Ex. 
e seus amigos preferissem a outra so1uçã, a consequencia 
seria esta. 

() Sru LRNCAr. 	jq 	E V. Ex, póde afrmar 
que com esta sCluçã0  o banditismo não irromperá nova-
mente? Que não voltaremos a lamentar os mesmos successos? 

O Sa. Griartoso MÀRQtJgS - Tenho toda a esperança. 
O 5a, ALENCAR GUIMAJSÂES 	Tem esperança, mas no 

assegura. 

O Sa. GENEROSO MARQ1JES - Minha esperança é perfei-
tamente justificada e a prova é que o  accôrdo está sendo 
discutido em seu ultimo turno iio Senado da Ittepublica e 
não apparecem inanil'estações de indignação e de revolta 
como quando surciu a primeira sentença d0  Supremo Ttc 
bunni: ao passo que tenho lambem quasi certeza de que a 
execução da senlenca levaria Os homens do Contestado a 
urna altitude, sinã0  igual á do banditismo daqueIletempos 
peio menos gravemente perturbadora. 

O Se, ALEncan GuucAaXES .- E porque provocaria a 
execurão da seiitença esse  movimento? 

O Se. Gmsgaoso MAaurs 	Porque a seti tenca feriu gra- 
vemente direitos que aqueilas populações estão convencidas 
de que não lhes podem ser negadOs. O accôrdo evita isso, e 
eu direi a V. Ex. porque. 

() Se. ALENOAR GuiMAni - Nâo 5€'j como; fere do 
mesmo modo aquelies direitos, 
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fl Su UrNarsoso \ttuus 	(i accc,i'do tto e o vilt ,,ide 
pacoicar a região. 

O ,Sjs. ALsNcau GUIMAH.ES 	Não sei si pacificará; hi- 
vmiOs cjo 'ver; o futuro justificará j Coflídueta (10 cai'Ia uru 
de nos. 

O Sn. (ENEnO5Ú M,wQUDs 	Não contesto que os para 
naellses, que nuo desejam passar a pertencer a outros Es 
tidoe, acham-se pezarosos. 

O Sa. ALscxn (iuurana - rnarguradoe 

O Se. GrYicnoso ManquEs 	...aniarurado. . Lo ar. 
e eito todas os qualificativos cena que o honrada Senador qw 
rei' Jiordar a situação. Eiii toda aqueUa região roinenle o 
calharincitees, que 5ã0 em pequeno numero, podem estar so. 
tisfeitos; todos os demais preferiam continuar sob a juris-
dicção do Parand; mas a vedado é que uma grande parte 
dessa população continuará a pertencer ao Estado do Pa-
raná e, da outra parte, aquelies que reflectem, estão no caso 
e icfftctir e reconhecer que a conseiueueia da oppostcão ao 

accôrdo seria a eeruão da sentenca; esses inantaejn-se cio 
um silencio discreto. Sentem, é claro; mas fazem esse a-
erificio mar ver que seu Estado não póde. continuar a ter a 
jurisdicção a que se julga com direito sobre todo aquelie 
territorio e porque nã querem arrastar, na sua sorte, seus 
irmãos que continuarão a fazer parte da eommuuliíío para- 

AO é notareI e t até extraordiiario, por isso esan povo nierec 
MIAM os applaueos. tida a nossa. cousidcraçao, toda a nossa estima o 
toda a nosaa graticldo, pOr que et cicceitando, posto que Contra-
nado 

P Su. \Lt5cui uI.atrs---d 'ceita isto o 'cii cai riL(}uio 

° Sri. GENLRCKO Mariaurs—. . . esLa deciao cia questSo 0e limite5 
Àoda, o voto eia separado. Eu entro, agoira, ?~ v. Precc1euice, ia. 

exa Inc do longo voto cai separado em que o nobre Senador samu tochi 
a sua ateia de paranaenm e cgotou todos os recursos de ria iii rrlli-
gencia para pedir a awmllaçoo do acedido. 

Extenso e exaustivo —assim denominado por alguns u'gaos da !lu - 
prensa desta Capim l—o voto omu reparado resume-se em cinco séries 
de cunsideraicõias, todas 	 Ju aecdido e, cOasQgnmntc- 
mente, da pvoposiçzo da flawara dos Deputados. 

Primeira comicesiarcto não houve are àrclo claro OS Estados do 
Paraná e Santa Gim dia rum para a deorninaçã n j us sacos Iiimxittes; se-
gcmndo, o acto do 20 de outubro é nuilo jrr falta clC poderes do alic.-
les dos dois Estados; terceira, não nuilos as resoluções dos ;uimgiv 
dos dous Estados em face doam' e 	da Constituição Federal; quaria, 
são tamubom nadas perante as disposicões das ConstituiçOvs los. doas 
Estados; quinta, o Estalo ato Paraná Pai enormemuenie lesado peLc 
accôrdo. 

Examinemos a lfl'iimmelra contesta i'ãu, Inicia o nobre Senadom' cmli 
esta iutoi'rogsm cão. 



SESEÀO L\L 26 DE JULHO DE 1917 	 133 

Huirve accôrdu entre os E'rados do Paraná, e santa Catbarina 
pua a doteiminaçio dos seus ljrnittes territoriaes ? 

Responde: «Fazendo o hislsriio dos factos que conduziram os go-
eenos dos dous Estados ao ajuste firmado sob os auspicios do Si'. Pre-

sidente da Republíca em 20 de outubro do anuo passado, nesta Ca-
pital, terei respondido pela negativa á interiogaçao. 

Depois de fazer esse histornw z, ssiín obtempera 

Isto posto cumpre-aio agora indagar: se os dons Etado ficaram 
coliocados deante do Si. Presidente da Republica em egualdade de 
condições. 	 - 

	

E fora de duvida que mio. Não 	ha como iliudir os (ermos das iii- 
hsrrnacôes ofllciaes. 

Ao passo que o Paraná pelo eu Presidente, sem poderes costi-
iueronacs pata isso (A Constituição do Estado, art. 26. na. -12 e t. 
reserva, privctivainenlc. ao  Congresso Legislativo, a iniciativa de 
quaesquer ajustes e deliheraçes sobre os limites do Estado), entre-
gava os seus interesses, a sua grande causa, a sua sorte, emfim, ao 
arbitrio alheio, sem limitações sem sostricções, sem resalvas e sem 
detesa, Santa Cathariiia reservava-se a liberdade de estabelecer e 
discutir condições, dictar a lei e impôs' e sua vontade. 

Sem ri cautela de uru colupromisa regular, note beira o Senado: 
5. Ex. queria que houvesse um compromisso como no arbitramento—
que fixasse as regras ju ridicas comiuumments observadas em autos 
desta natureza, regulasse os deveres das partes, ustatnisse as questões 
de facto e de direito a resolver. e definisse os poderes e a faculdade 
de decisão conlëridas a juizo arbitral eleito, o Paraná constituiu, por 
assim dizer, o Sr- Presidente da Republica, arbitro na pcndencia.' 

E' evidente a cerrl'usao eulee acciado e arbitramento, que ias o 
nobre Senador, 

O Sr. ALENCAR GiJfliAn.tL5—NO faço 
e01111 

 sso nenhuma. Leia \. 
Ex. o que está escriptõ. 

0 Sr,. GENEROSO MARQUES —E ei ídcnte a coufusã entre accôrdo 
o trhitr'rrnseuto: neste é que as partes ficam em egualdacle d 
eondiços quanto aos poderes conferidos ao arbitro; firmam compro-
ruisso regular, fixam regras processuaes, seguiam os deveres das 
partes, estatuem as questões rie facto e de direito a resolver, 
definem os poderes e a faculdade de decisão conferidos ao juizo arbi-
trai eleito. 

O B. Aavxcsa GUIMAnÃaS—Dá uru apares. 

O SR. GrNERO.W MAnQws - Mas V. Ex. diz que no ta accôrdo, 
ii raciocínio titio está perfeito. Se V. Ex. raciooinase corra arbi-
tramenfe, sim; mas V. Ex. quer concluir que mio houve accârdo. 
!ccõrdo houve. 

No se tratava, pois, de arbitramento: este já tinha fracassado. 
'tratava-se do um accàrdo directo cai que o Si. Presidente da fie-
publica era simples mediador e mio arbitro. 

O SR. \LECAR GuiaianALS --' 1 . Ex. Id isolad,rmente uni e ou-
tro pei'iodo. 

S.- VOL 111 
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O SR. Gssznoso MAmcas - Leio o historico. Não lia necessidade 
de transcrever tudo e leio as conclusões. 

Por sonseguinta, S. Ex. não provou que não houvesse 
~do... 

O SE- ALECAJI 6uIMutLEs - Provei com elementos offlciaes, 
O SR. Gmszoso MARQUES - ... e é um absurdo pretender pro-

var semelhante cousa. 
Como não bouuo accôrdo, se é do accérdo que estamos tra-

tando, de um accôrdo que passou pelos tramites regulares? 

O Se. José EUZEBZ0 - Foi um dos actos mais solewues que aqui 
se realizaram. Toda a Imprensa desta Capital deu delie circumstan-
ciada noticia. 

O Sa. Ai.zc.&a GsmiaaAzs - A solejnnidade não justifica a legiti-
midade. 

O Sn. Ggrqnoso MARQUES - S, Ex. estabelece as condições para 
o arbitramento e diz que essas condições não foram observadas no 
caso, como si se tratasse de arbitramento, concluindo que não houve 
accõrdo porque essas condições não foram observadas. Mas essas 
condições se referem a arbitramento e não a accõrdo, portanto, todo 
W% trabalho dei S. E. nas numerosas paginas do seu voto em sepa-
rado, não conclue por causa alguma contra o accôrdo. 

Segunda contestaç*o 

Cotnmentando e topico da, mensacui do Sr. Affonso Camargo ao 
Congresso do Estado, ore que diz: «Tratando-se de uma questão 
transcendental, sob todos os pontos de vista em que se encare, faz-se 
mister que, antes de abordar o assumpto principal, que deverá 
occupar a vossa preciosa attenção, eu vos exponha, com toda a leal-
dade e franqueza, os motivos determinantes do compromisso moral 
por mire assumido, decorrente do aUudido convenion. Observa o voto 
em separado: 

Compromisso moi-ai, disso-o bem o Sr. Affonso Camargo, porque 
lhe faltavam poderes coostitucionaes, como presidente  do Estado, 
para obrigar este a respeitar a decisão do Sr. Presidente da Hepu-
bilca, em assuinpto que escapa á esphera de sua competencia. 

Compromisso moral sim, porque outros não podia contrahir o 
presidente do Paraná. E não podia, porque, corno já o assfgnalei 
anteriormente, lh'o vedava expressamente a. constituição do Estado. 
(Art. 28, ris. 12 e 14). 

As disposições da Constituição do Estado do Parank a que alinde 
o voto em separado dão ao Congresso competencia privativa para 
«autorizar o Poder Executivo a entabolar com outros Estados da 
União ajustes e negociações sem caracter poiltico, dependentes de sua 
ulterior approvação» e para «deliberar sobre anriexação ao territo-
rio do Estado do territorio de outros Estados e cru geral de toda 
questão de Limites, do accórdo com o que estatuo a Constituição 
federal .—DeWierr. 
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S. Ex. falia em iniciativa, a constituiçiio do Paraná não) diz mi-
ciativa. Elia confere. pricaticarnente ao Congresso do Estado a altri-
buiço de autorizar o Poder Executivo e deliberar, etc. 

Trata-se desta ultima bypothese: questão de limites. 
i'o houve, não era necessaria, nem possivel, autori2aço. O pre-

siclenie assumiu apenas um compromisso moral. E moral é o com-
promisso constante do accôrílo, que ante; de approvado polos Con-
gressos dos dous Estados, em duas sessões aunuaex suecessivas, ne-
nhum valor juridico tinha. 

Approvado, porém, ficou o acto perfeito e acabado nos termos cio 
art. 26, § 14 da constituição do Estado. 

O SR. AtcscAa GUIMARÃES - ão apoiado. 

U Se. GENERú,u M\wuEs -- 	o precisara. cicie ela pos- 
sivel, \l;to que o Conarosso rCio tem atti'ihuições para conferir 
poderes ao presidente para resolvei,  a questôo. Nem eia preciso 
eoroue 5. Ex. udo vciu praticar uni acto cine  por si produ-
zisse qualquer etfeito irnidico. 

S. Ex. iniciou o accôrdo por meio de um compromissoque tomou, 
assignado coto os presidentes de um e de, outro Estado, de levar ao 
Congresso do seu Estado pata que elie resolvesse do accôrdo com a 
Constituição do Estado e como fosse de sua opinião, livre e soberana. 

30 

Nuilidade do accôrdo em face da Constituição Federal. 
Eu deito, Sr. Presidente, de entrar nesta questão, porque, corno 

já disse, dia foi largamente penluatrada pelos oradores que a discu-
tiram, pró e contra, e que me precederam nesta tribuna. 

40 

Nmjllidade do accôrdo diu face das disposiçÕes das constituiçÕes dos 
dons Estados, que só autorizam as convocações extraordinarias dos 
respectivos Congressos, por motivo de ordem publica. (Const. do 
Paraná, art. iO.) 

Ordem publica, diz o nobre Senador pelo Paraná, a quem eu 
couttsl.o, refere-se 5, ordem material; e não havendo, como não havia 
no Estado, pcitucbução da ordem publica, acha S. Ex. que 'o presi-
dente não estava autorizado a ccnvovar sessão extraordjnarja. 

O Sa. Aexcaa Guniasãas - E' o que diz a Constituição cio 

O SR. Grsaoso MARQUES --- O raciocinjo é impi'occiormtc. 
E' improcedente porque ordem publica, neste caso, não quer 

dizer sómente ordem material., como se dissesse - perturbação ou 
alteração da ordem publica. 

Motivo de ordem publica quer dizer - d interesse publico - 
em contraposição a motivo de ordem ou interesse particular, indi-
vidual ou pessoal, como para tratar de licenças ou aposentadorias de 
ri wccionarios, pensões, subvençÕes. etc. 

Para esse fim que não póde ser convocado extraordinariamente. 
E quem ó t interpreto doa disposição constitucionaL? V& 
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proprio Couresso do Estado e cite j& a teni interpretado não e s 
Primeira V€L. •J5, foi convocado pelo governador Santos Andrade, eto 
tSd8, para tratar de assumpto financeiro já foi convocado no quatri-
cnnio Carlos Cavalcanti para Iratar, tambein, de assumptos linin-
ceiros. Ambas essas convocações foram cxtraordi tia rias. 

Por eOnscqUellCia, a inteiligeucia dada pelo nobre coiloga Senador 
polo Paraná é improcedente. 

Eutro agora na pane principal cio voto cw cparado de- s 

os P? ~ju izús rcSOIalitt,8 110 iiccóido para u Etilú(lu Pa,-ano 

Nesta ultotia parte, o autor do voto em separado, perdendo a, 
calma e abandonando a Iniba de moderação observada no sou livro 

Actus e Factos 	articula que o Estado do Pa raná foi soccificaclu 
e espoliado pelo accôrdo de 20 (lo, outubro. 

O Su. ALFNCU1 GUD1%REs -- A solução espolia ci Estado. 

ti Si— Gi»ausoso MaitOrEs -- Mas quem é o espoliador ? 
O Sa. \LEaCAr, GuiM.nÃEs 	V. Er. é o autot do aceôrcio? 

O Se. Gaaanoso M1RQULS 	\iTto sou: tuas coliaborei iiolk', cova'; 
coliaborarana o Sr. Presidento da Republica, os representantes 10 
Paraná, amigos tia situação, os representantes de Santa Catharrna o 
muitos outros cidadãos dislincto5. 

Tão estranha objurgatoria cahe pai si mesma ante a Áiliple, COr;-
sideração de que, tendo o wai alto tribunal do paiz, por sentença 
passada em julgado, cleciarido pertencer a Santa Catharina iodo o 
territorio contestado qitalquci' que fosse o prcjnizo que o accõido 
acarretasse ao Estado do Paranã este não poderia ter sido aerih-
cado e espoliado. 

Mas a prova que o autor (lei roto picculou Jar do seu estranho 
asserto é simplesmente deploravel. 

Vpamoi-a. 

Perde o Parttiii e ganha Santa Carbaritia 
't) Um terttorio de nu Cento e vinte Cinco lcgtias quacua-

tice: 1. 12 ou quarenta o novo mil e c!ua tio ldlometros pua-
Irados  

O territorio contestado pelas divisas do decreto cio tti5. 
do Governo Imperial, salvo una ou outro trecho de terras iii na 
passe de Santa Catbarimia i,ni virtude ele suas repetidas ir- 
eursõ 	no rcrri(t)j'jçj lairaimaensc, era de 1 	leguas qua- 
dradas. Sobre esse tetritoilo era cine vea\ a. toda L que-tal). 

E' ev idente que o autor do VOto inclue' ic calculo de toda a arca 
contestada todo o lcL'ri[orio compreheudidu unS divisas constantes do 
decreto do governo do imperio n. 3.378, de ii-; de janeiro cio 48td. 

0 Se. 	1 nt1aBÃEs 	E' tdate estas divisas que acrsa ir 
bUgio. 
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) SR. IMPUÇO \íp:cs 	\o, aenh= AM O iarliarhia i,íi 
lt'')PÔz ii pietio ,J]rC gra

,
nde 	rite 	1íire 	 1Sanra 

Larharina, depok o 	j' 
 

 e aliava de s-ie do jtiesino 

ii B. \i.i;NI\i 	11\i%ii5i. 	V. E\. TiOi it (1 110 0 5 0  di urino 
lilo o leiritorio Oíc.iipado por 	i,ulra riria 	i)ia' O liliijir vror 
obie as cursas âI 06 

() Sr.. GE.NEnoso Msnçei: 	1  parecei' que V. Ex. assignou veu 
cido declara os termos da sentença proferida pelo Supremo Tribunal,  
de accôrdo com a petição inicial. SaLda Catharina não pediu que o Pa-
raná lhe restituisse e wrrirorio de que se achava de posse naquela. 
occasio, (t margem esquerda dos rios Negro e lguassú. Nem se com-
pre.henderia de onlra fórma . () Supremo Tribunal condemnou o Pa. 
ia nfl. fi restituirão desse territorjo 	loiro, o eorrtestado 1,à 'uinieffle o 
iePrení sobre f1u0 .e baseou a accao. 

) SR. -i.11NiO\R GU1MARÃES 	No apoiado 

fl S. GJ'NrilOSO MARQUES - Estou falanrio pata in'isconsultos. 
(Pie conhecem o assumpto como V. Ex. 0 Parauta rio propoz a 
reconvençlo, e, portanto, a íjuestiM 	versava sobre e territorio 
pedido por Sani i ritharina . Ed 	o (orrjtqri -r sobre p110 se haeia 
o ac'ôrdo. 

Su. Airreour Guri\rikivs - \. ( 	osOl laborando CIO Cír(ii- 
OCO. 	 - 

O Sn. 	j:xrnnso • \fno- 	---[otto linipos IYOIOs peiteiicia ao 
Para nó ? 

0 SR . 	LFNI. k 11, 1 	 -- Üa. CO(:laiiiaCltC do barj 	V . Es 
eclne COCS terrirorio oociipiido por cauta Catli a rica 

O Sri. Harcirro Luz - V Ex, me da licen 	pata uni aparte 
ti territorio de Campos Novos passou a ser voniarca de Santa (Ma-
lua, em 187, ria presidencia do Si. José Thomé da Silva pa rente do 

lionrarlo Senador Si. Alourar inimariirr'. 

O Sr.. .Airçia G11mR.SES --- tírir sogro. 

O Se. GI 'eisoso Manqucs - Santa t.athariva iria propor acção 
ao }oranó para lhe restituir lorríiorio da, com arca de Campei 
Novos, do qual já se adilasa de poe 

O Se. ALENCSR du raate - V. Es. está encarando a quesito 
,oh o ponto de vista earharinense. e cii sob o ponto de vkta po ra-
uaetise . A iioi°oi piesito alcalina rodo o territorio. 

ii Sn 	IT'sErai-.O 	\l sircri. - 	a. de S MIdIL 	(:atlirtrjrJ;4 ilt o 

.1 ranina 

ii SB. -Tinsun (ri\lAlt5l - \, l,\ esta dituirmln no ponto de 
çbua calharinense. 

O gR. GENEROSO MsRqvrs -- No é catha.rinense; V. Ex. 
fazendo confusão onde claro corno a luz ineridiani, i) nobre Sena-
dor pelo Paranli está fazendo quesito de palavras. 
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O SR. ALErCiJt GCIMAWÃES O nobre Senador pelo Paraná retirou 
a parte que já está occupada por Santa Catharina? S. Ex. discute 
do ponto de vista catliarinense. 

O S. GEraRoso MARQ UES - O territorio é o litigioso. 
O Sn. ffRIcuao Luz - Em 1875 foi ct'eacla a Comarca de Campos 

Novos. Como em I80, ainda sob o Governo Provisorio, foi juiz de 
direito dessa comarca o Sr. Dr. Urbano Santos, que bojo é o Vice-
Presidente da Republica e preside os trabalhos lesta Casa? 

O S. Gariaoso MARQUES - Si em 180 já o Sr. Prealciente do 
Senado era juiz de direito em Campos Novos, então parte de Santa 
Catbarina, como é que Santa Catharina ia propôr acção ao Paraná 
para rebaver esse territorio? Não é possivel; o territorio unica-
mente demandado por Santa Catharina faz parte do comprehencltdo 
nos limites do decreto de 186. zas no comprehende todo este ter-
ritorio. 

O SR. ALEI*a&a GuzeÃas - Ainda uma vez alfirLuo que V. Ex, 
está argumentando no ponto de vista catbarinense. 

O SR. GENanoso MAISQUES - Coirca de Sio Pealo; coroares do 
Canoinhas. Todos esses territorio.s não fazem parte da acção. 

O SR. ALuacaa GurgÁxs - Como uio fzei ? 	poLtiut' 
provam que toda essa região é do Paraná. 

O SR. GENEROSO M QUER - Santa Cathariu3 não pripoz neiu 
precisava propor acção sobre esses terrenos porque estava de posse. 
A questão é de jurisdicção. 

O S. Atca GuíAwãEs - V. Ex. está enganado; sob o pomo 
de vista eatharinense, o territorio é limitado pelo decreto de 1863, 

O SR. GENEROSO MARQUES 	V. Ex. quer faZf ~ r asiw uw disoiirs 
paralielo ao meu. 

O Ss. ALENCAR GULWÃRÂES - V. Ex. hontem tambe,n tez um dis-
curso paralielo ao meu, prejudicando o plano que eu tinha traçado 
para minha oração. 

O SR. GERoso MARQuEs - Dei apartes, mas obrigados a pontos 
em que parecia rjne V. Ex. não tinha razão. 

O SR. AiEacAa GUIsARÃES - Si V. E. uão quer une eu dê mais 
apartes, reservo-me para replicar. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Não, senhor; os apartes não me COO-
fundem, porqne o Senado está vendo que eu conheço a materia, não 
eston failando de oitiva. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - V. Ex. conhece muito bem. 
O St. GENEROSO MARQUES - Tenho estudos anligos da maleria, 

estudo-a ha muitos annos. No posso desconhecer a questão. E' 
muito simples. 

0 Sa, ALENCR GcIMARÃES 	E' muito simples nas muito grave. 
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O SR. Grtsoso fAaQuES - O decreto de 1865 diz: 

«Os limites entre as proviucias cio Paraná e Santa Catha-
riria são provisoriamente fixados pelos rios Sahy-Guassú, Serra 
do Mar, rio Marombas desde a sua vertente até o das Canoas 
e por este até o rio Uruguay.» 

«Dentro dos lirnitesdeste decreto, que aliás foi suspenso, 
pouco tempo depois de promulga dor...» 

O SR. ALECAR GrnwiAFs - E depois mandou revigorar, sendo 
que o ultimo aviso é de 1883. 

O SR. Flacuio Lu - Ainda Santa Cathirina tinha a Juris~ 
dessa zona, 

O Sn. GErornoso MXQUES - (Continuando a Ler): 

pelo proprio Governo Imperial, e.stto cornprehendidos os 
do município de Campos Novos, que muito antes. já estava na 
posse de Santa Catharina, os das actuaes comarcas de São 
Bento e Canoinhas, tanibern na posse de Santa Catharina antes 
da propositura da acção, alem de outros territorios invadidos.» 

Todos esses territorios não fazem parte do Contestado, não foram 
cotnprebencíidos na acção proposta por Santa Catharina, que pedia 
na inicial tosse o Estado do Paraná condemnado a reconhecer e re-
speitar os limites entre os dous Estados pelos rios Say,tegro e Iguas-

e restituir Abe quaesqi]er territarins do mie, além clesaes rios, esteja 
te posse. 

O tionrado Senador iii vocou a autoridade do Zachariaède Góes que 
calculou o territorio que Santa Catharina pretendia rebaver do Pa-
raná em 1.500 leguas quadradas mas o Senador Zacharias de Góes e 
Vasconcellos, ex-Presidente do Paraná, reteria-se ao territorio com-
pleto e que por cousequencia cornprehendia não sómenle esses terri-
torios de que falta o decreto de 1865 mas todos os demais até o rio 
lJruguay, porquanto até lá se estendiam as pretençôes do Estado de 
Santa Catbariva. Ora, depois disso os calharinenscs foram invadindo 
o territorio do Paraná... 

O Sr. ALENCAR Gtrnu.eÃzs - Invadindo o territorio. 

O Sn. GENEROSO MARQUES -- Por consequencia, o calculo do Sena-
dor Zacharias, quanto á população, referindo-se não sómente ao terri-
brio contestado hoje mas a todo o territorio de então (18i4) disputado 
por Santa Catharina ao Paraná, não se pôde applicar ás condições 
de hoje. 

A sentença condemnou nos termos do pedido. Deduzam-se do cal-
cilo do voto em separado esses territorios e teremos a área do terri-
forjo cio titigio reduzida approximadameute á que consta do croquts 
.junto á mensagem do Dr. Affonso Camargo e repetida na informação 
por elie tia pouco prestada ao Ministeiio da Justiça, a saber : 1.329 
leguas quadradas ou 47.880 kilometros quadrados; calculo da Dire-
otoria de Obras Publicas do Paraná, baseado no proptio nlappa dOS  
engenheiros Abru e Corrêa, citado pelo autor d 	n o voto, e os dados 
ociaes referentes á jurisdicção do rliesrn,i Eslaclu. 
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a L'C 	polo acç;(it',Jo, ljc 	ia o Parai.' 	etrundo ci'O,ciit 
flh1í'XO 	lC!1-,_,fl e nfoi m 'c o cio Ice ciente 	d 	i. Ie cc as lua 

iradas ccc do —mo kilomç'trs qicadrarins, e pci:i Se itn (a tha riDa de 
legues quadradas on 	.:;10 kilonetrccs quadi'ado. Fica para o 

}arauá, consegnintrcmot cnua 'Irra dcc mais de um LrO íla 
1 eta 1. 

Diz o voto que 110, calculo viflicial foi feito para oceultar a verdade 
real dos factos, eliminando porçiies do terra ainda agora na ,iuris-
dicçã.o paranaense, corno são as que rtemorain no valici superior do 
rio Tiinbóii. 

A verdade, porém, (jUO consta dos dados officiaos ecu que se 
fundou o calculo, é que a jn'isdicç(io eflctiva do Paraná na região 
do Tímbó pouco se estende para o sul, estando a zona inciridional, 
desse vaile sob a. jnrisdicco de Santa Catharina. 

Continúa o voto na enumeraçtco do que perde o Param'i 

b) Os segurites municipios: 'rodo o sul de Palmas, 'Sul do 
Clevelandia, sul do Rio Negro, Ti'es Barras (inteiro, União da, 
Victoria, quasi todo, e todo do Timbó: 

Comarcas: 	dc Palncos e do Rio .Vcrp'o e quasi toda de 
União do Victoïi. 

Termos; scd de Palinc'a, .ecc./ cio (]?cc:o1arc4. ItcyopcIis :toio 
sul do Rio Nc0rn, Tres Rctcr.s 'todo,', tiiiicNi da t'ictoci(Á 'quaaf 
iodo) e Ticnwi (todo). 

Note o Senado: Sul de Palmas, coinci .i bouvesaa alriim muu-
r.ipio com essa denominação—eL de Palmas. o  

O SS. Aí.e Grjraiickrs 	Trata-c de 	ut do micilicipio di 
Palmas. 

() Se. Gr:scaoso MAeQ1rs 	Não o q ice ccUt aqui. 

O Se. Ai,xscac GrnLicãEs 	Todo e sul dcc ouraicipio de Palmas,  

O Se. Gm'cueoso M.&RQur.s— Parece cinee i íílo una municipio demo-
minado sol de Palmas. 

O Se AcrcAe ;UI\ws\i5 -• V Ex. i' que quer uru' essa cem-
eluo, 

O Se, Geareoso M.ciioces - V. Ex. que' c'um'ossau', angrnenta' cc 
prejuizo. 

Veja V. Ex. ccx outros pi'iodos, que incorreram nec mesmo 
defeito. Máo foi um lapso. 

Todo sul de Palmas, sul ele Clevelandia, sul do Rio Negi'o, Tres 
Barras (inteiro-- iSto sim, esti perfeito 	União da Victoria, quasi 
iodo, e todo o do Timbó. 

O M. ALENCAR Guxaiers -- Si eu me refira ai xcii cio Brasil, o 
sul do Brasil não é Brasil... 

O S. Geunoso MRQUFS 	Todo o murlicipio do Timhá vae para 
Santa Cathariiva. 
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Ni a a rcdacçãi ,iqiii são municípios inteiros, ali, o sul dnq iou- 

	

iiielpJu;. Isto nCO à para esclarecer 	IRra irm~dir.  
Va )fli)5 ver agora a 	oreas, 
Comarcas: sul de Palmas e do Rio \e.ri'o e qiinsííoda a t'nio da 

Victoria 
Dr maneira que temo; sul do município de Pnlmas i' sul da co-

marca (te Palmas, sul do municipio do Rio Negro e sul da comarca do 
Rio Negro o; mesmos territorios repetido; para fazer numero. 
t temos outra voz IJuiCo da Victoria. Para que repetir ? 

O Se. ALcacAr, GurMAe7Es 	V. Ex. quer que eu vi. eliminando? 
H; clisirictos policices e districto; judiciarios. 

O SE. Gr'Nr,RoSo MAItQUES 	ires vozes V. Ex. incluiu o mesmo 
territorio corno si tosse rerritorio diferente. V. E. nao eliwiea, moas 
repete. 

O Se. AijsNcaR Gmv.tsrs 	Na (ornarca lia o termo e o districin 
Indicia rio 

0 Se. Geiosr.oso MARQUE; -- V. Ex. pretendeu engrossar a cumime-
reçiío com coas repetices afim de fazer crer que eram torriforio 
itTereutcs. 

ALI'NC.ST( IL 1sRt,E' 	.\ia' iia tOfl1CCca tia o 	011110 o  O 
disfricto judiciario. 

O Se. J.vceoso Maapur.s 	Vamos ver os termo;. 
Termos: sul de PalTrias, sul de Clovelandia, itayopoii; 1  todo 

sul cio Rio Negro. Tre; Parra; (toçlo 1Jni0 da Victoria quasi íodo 
o 'J'iunbô ( todol. 

Novas repetões 0 nobre Senador i catou de exaggerar eu voz 
de esclarecer. 

Prosegue o voto 

«íJom esses muuicipio;. comarcas, termo; e disirictos: regiões 
ícrtiliss[tnas em madeiras de lei e hervaes etc. 

Emitratanto, pouco cabedal faz o autor do voto íla; terra; por-
ddla; como se vê cio seu livro. pg;. 31 e 33. 

O "B. úrNCU, Gumranmss - V. Ex. pôde ler todo o livro. 

0Se. GENEROSO MARQUES - O Senado vae ouvir o que diz, 1 

nobre Senador no seu livro ecripro para esclarecer a sua atthndc'. 
O Se. ALcvc;r, GUINTARUS 	Leia V. Ex. o livro. 

i) SE. Gernoso MARQUES - 'todo, n50 posso ler. 
O Sn. ALE'SCSR GuimânÃEs ---'Leia o que diz respeito ii; iorraç,  

ue. não deviam ser cedidas as que tivessem pOpubiçSes novas. 
(j SP- Geoso Maones - V. Ex. Osti se envolvendo num ci-

poiii que V. Ex. mesmo urdiu. 

Vamos vir a, pag .-t2 .seripta »mOe-eut 	O aohre Senador 
quando escreveu o seu livro, não previu bem c ue ia dizer 
no seu voto em separado, 
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não podia, com tanta an 
tecedencia, traçar a norma do meu discurso, da qual V. Ex. 
me desviou com Os seus apartes. 

O SR. GENEROSO MARQUES - V. Ex. Í'al.lou muito bem. 
S. Ex. faz grande cabedal das terras no voto em sepa-

rado, mas não o faz no seu livro. 

O SR. ALENCAR Guieaamrs -- Faço. Leia V- Ex. o que 
está eseripto. 

O SR. GENEROSO MARQUES 	(Lendo) cNão tem para mim 
iniportancia maxima.. 

O Sís. ALENCAR Gutar.m.Es 	Irnportanoia uw,xirno 

O SR. GENEROSO MARQUES 	. . . ao caso a maior extensão 
territorial que se adjudica ó Santa Gathariria pelo accôrdo de 
20 de outubro ultimo, e com e qual se procurou resalver o 
secular litigio». 

«Terras ternos ainda muitas e ricas em que applicar a 
actividade e o labor cio nosso povo para tirar de seu arro-
teamento copiosos e inerbautiveis elementos de noa sran 
de2t futura . » 

O Sn. _ALENCAR GuIriARÃFs dá um aparte. 

O SR. GENEROSO MARQUES -- Mas onde buscar teias que 
nõo tivessem população? 	- 

o Sr. ALaNcaR GuIcoanÃrs - Ternos Inuitás. 

() -Se. Gvaaoso MARQUES 	Seria preciso que fossemos 
escolhendo zonas, para encontrarmos as que não tivessem po-
pulação. 

O Sa, ALENCAR GUIMARÃES - V. Ex, ainda hontem, disse 
eco aparte que a zona do Contesiado era das menos povoadas. 

O Sn. GENEROSO MARQUES --- Mas sempre tem população. 
Mas, S. Ex. cedia terras a Santa Calharina nas propostas 

que fazia de accôrdo, por,  isso -que disse: 
«Diversas formulas estudei e procurei fazer acceitar, desde 

a que nos permittísse estcdjele'er definitivamente os limites 
de facto que tinliarnrjs cru 1 88d por occasiõc da prorlamaõo 
da Republica aLó os ria quarta fórmula do - Accôrdo Honroso 
- com a cesso á Santa Catharina de metade da cidade do 
Rio Negro, villa (te ftavoplis e mais povoações á margem- es-
querda do rio daqueilo noiflc. fundarias polo labor paranaense». 

O Sri. Ar,ENO -\n CU(MU5ÃE5 -- Leia V. Fr. reais abairo 
e "ç'ró a razão. 
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O SR. GENEROSO MARQUES 	Mas o que é certo é que 
S. Ex. no fazia grande cabedal das terras. 

Passemos a alinsa d do voto em separado: 

«tlma populaõuío de:cerca de 80 mil habitantes. Só nos 
campos de S. João e Blerirn, xaile do Tinibó e terras entre Ca-
noinhas e Pepery, segundo os calculos cio Dia. orgão offi-
LiOSO, sinão offícial do Gomrno catharjncjise essa popu1aão 
execede a 25 mil almas. Entretanto, n5o são essas regiões as 
mais povoadas do chamado Contestado. 

Não obstante, o Sr. Aft'onso Camargo, na informação a 

que já alludi, calcula toda a população do Contestado em 45 
mil habitantes. 

Não é exagerado esse calculo para a população do terri-
brio comprehendjdo nos limites do decreto de 1805. 

Deduza-se, porém, desse territorio o que já se achava sob 
a jurisdicção de Santa Catharina, ao tempo da propositura da 
acção, conforme já ponderamos, e ver-se-ha que não é fun-
dado o calculo da população do territorio propriamente !!ti-
gloso, constante da informação enviada pelo presidente do Pa-
raná á Gamara dos Depiitaclüs par int'xrmodio do Si'. Ministro 
da Justiça, na qual diz 

Ü tece ii 01 io ConLestad ' tem UniO população de 15 mil 
habitantes, mais ou menos, devendo ficar sob a jurisdicção de 
Santa Cathaiina 2 mil almas em sua maioria consUtuido de 
nacionaca do Esladi) do Bio Grande do Sul, que habitam as 
margens do rio IJrueuav e do rio lo Peixe o de colonos polacos 
qu ,  habita ti a colonia de 1 tayopc'lis c' Os coloxijas ultimamente 
fiindada 	pela 	iOriitOnh nt Es! i aíla Ia Feri o 5 	Paulo-Rio 
Grande-,s 

O SR. ALaNCAR GmaLArIÃITS 	Aló ociniiu passajo, toda 
essa gente era paranaense. 

Agora, são polacos, e rio-arandences, 

O Sn. GrNap'tsc iàJ RQies -- Pramgue o voto em se-
parado. 

uma renda. em média, ecu tempos norrnaes de alce-
caclação. superior a mil contos de edis, correspondente, tamhern, 
em média. á sexta parte da receita ordbiarja do Estado do 
Paraná. (is calculas 'Tio Sr. L\tronso Camargo para avaliar o 
prejuizrt da Estado em poum mais de trezentos contos se 
baseiam eni dados de um exereicio financeiro em que no Pa-
raná, como na União e em diversos Estados, se registrou, em 
vereI, grande depressão nas rendas phblieas .» 

Na aliuclirla informação, diz a respeito Affonso Camargo 

«A receita anniial de toda a zona contestada e mais das 
partçs não contestadas 'lO Paraná, itar és margens direitas do 
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tio Tio o 1ia.sso noz rnhiIliCil'ioS ajusp flç)]J. p lo TJniOn 
tu Vrloiu di. 	9: 1e1 . ani rri:iiiTiri'ia 

ii.I:(,irfJ (/0 12 f.5 -IíJ Id 

ieve1i ndia 	 • : 	1 
1!e!val 	 . 
Palmas . 
fio Negro 2S:803810 
1Tnio da 	Victori 	 . 
Xxer.............................. 
JaIIgactI ........ 	. ........ 	........ 	...... .. :839SilJt 
itavopolis .................... 	........... .1/; 	24$89 
Timbi.................................. 

SS I):1.l11 '1 

Tomando a niHii d ai ecadao acima discriminada. chega-sc 
cotacltis.io ele que, em s~ do uci'rdo de 2) cfr outubro. ei Pa-

ranti perderi, na arrecadação acwal, a quantia de trezentos ese 
senta e cinco contos de réis nnnualmonte. 

Entretanto, 	. Presidente. o nobre Senador ?diz que 
Louve uma grande depressão nt roreda do Estado, e eu 
i.bgo que DD houye liii doprespão corno se verificard ao 
r~orio da Fazenda. daquelte Estado, 

Ela es dados Jo relat.oin 

EXPOr Tu: .í) DE TJ F:R\ a- M 

de 

 

19190911 ...................2.035 :251$8M 
« « .1911-1012 ................ .... 2.O2:950$16 

1912913 ................... 
« 191:1-1914 ................... 2.01:251S65 

« 1011-191.')................... 
« 1915-00 ..................... . 

i'ariNrF: ~MUGIU 

Eyerciej íl 101W-] PIO ................... 005 :1 19li-i 
« 910-1911 	................... 763:334$09 
« lO11-19i 	................... 864:181$259 
« 1912-1.913 ..................... :63Q$55' 

o « 1913-1914 ................... 840 844$459 
o 101i-fOlo............ 	......... l64:95O3i 

« « 1915-191(1 	.................. 

E pnoros6rs 
1'x1IïClo do 1912-1913 ................... 123 :1879? 

1914t911 ...................447 967191 
O 	« 	............. ....... . ....... 	õ3;16$Ci57 
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1rÇPO1tTAÇdL5 I'ERA3 

fErciciú dc 	1009-191V 	 • 
1910-1911 •' 

10G:62362' 
< 	J92-19i3 . I23:725221 

I913-191 	 • 19:698$108 
. 	i01-15 	 • 
« 	1915-1910 	 . 7016I 

FMETLE E PAAG 

Exiii0  de 1908-1909 	 • 9975$962 
« 1900-1010 :i288S88 
« 1910-i.11 	 • 39:7O7590 

Hi-102 	 • 358:778750 
« 1Jt2-1J1$ ................... :is;08OS472  

« « 1913-1914.................... 2B2:946.$2  
q 19H-115................... 49 :397$20t  
« 1015-1016.................... 28 : 55638  

DE 1,110P91PPADES 

E.m-leicio de,  to8- 1909 ................... ?63  95 
« 1909-1910 .............  ...... .67:'Y1B 

iJ10-911 ................... 736:i)866  
« « 1011-19..... 	.......... ...... 97:58L3$3 J 

« 1912-1013 .................... 659 :050$33.7  
« l93-191' 	.................... i 95 : 37897  

« lO1-19l5 ................... 264 :538S93?  

« « 19151910 ................... 40O 800  

TMPOTu 	P}4JA1, 

1 	........................... 233 :035299 
« « 1 	12-1 ft13 ................... 69 :906$813 

1013- 1914 	................... 
« 191,-10.1i 	....................... 8 :fl 5 l34 l 

SELLOS E \ J" 1L\S D1 1FR1ÃS 

1909-1910 ................... 31  :42S5( 
« 1910-1911 	................... 

1911 	1 0112— 337023$67  
« « .............................. 286:572$773  

.......... 	......... 253:520S86-' 
191 	m5 ................... 161:0u1899 

« 1915-1916 ..................... 253:61787 
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TAIA DE aAIUITIA 

Ltco de 1913-191 . 63:055$650 
................ 137:542270 

« « 1915-1916 	 . 138:721$726 

DADO i'O.A CONSUMO 

Exercício de 1912t913 ..... ............. 	. 
« 

.38:55962O 
« 1913-1914 ................... 41:074$298 

« 1914-1915 ...... ... .......... 3S:13O$9Qt 
« « 1915-1916 ................... 38:95$98O 

iMPOSTO TSn1TORIAL 

Exercício de 1912-1913 ....... ............ 201 :784$717 
« 1913.1914 ................... 182:253$418 

« « 1914-1915 .................... 161 :505$213 
« « 1915-1916................... 144:733$765 

Mas, Sr. Presidente, faltou um capdulo do voto um sepa-
rado, e eu vou accreseental-o. 

O SR, ALENCAR GUIMARÃES -. Mas eu não pedi a coilabo-
ração de V. Ex. no meu voto. 

	

O SR, GENEROSO MARQUES 	S. E7. enumerou cleIaIRa- 
dan ente os prejuízos que sofrre o Paraná; mas não tratou dos 
beneficios. do que ganha o Estado com .o accôrdo. em face da 

	

sentença do Supremo Tribunal. 	- 

	

O SR. .-\LENC\R (u[MAREs 	Porque acho que o Paraná 
perde tudo e nada ganha. 

O SR. GENEROSO M.-\I-ç'r:cs -- Oh! Eti 1 ãn voe lodo, e terri-
brio contestado para Santa Gatharina? 

Eis o capitulo quo eu qoero inlercoliar, Ni,,te rvn)ituin 
regjstracio o uto,  do VO1O 

ui \aL0 cretino dL oumanca 	1a!inas qim Ir 
 

- 
moa entre os rios lguassú e. Sautr ÀriIutiio, dviso com 
a ÂrgenLina. e o divisor das aguas dactueiles e do Uru-
guay, com a s)do ia comarca (cidade de Palmas), e a 
séde cio termo de C1eeIanriia. ceia seus nf no 
campos de criação, vastos hervaes e uben'nnas terras la-
vradias: - a parte da cidade de União da Yitoria si-
doada á margem direita da IEstrada d Ferro . Pauto-
Rio Grande, que perinitte manter-se a sáde da remarca 
cem sua antiga denominação, compensada como já o foi, 
por lei estadual deste anno, a perda de sou fteritorjo 
pela accjuisição de grandes fachas de Letras das \ isinlias 
comarcas ele Guarapuava e 5. IMatheijs,» 
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES -- Quanto ao tcrrlD,L'w da co-
marca de Palmas. nós ficámos, não ha duvida, com a 
mas a região mais rica passa para Santa Catharina. 

O Sa, GENEROSO MaJIQUES 	E o que i'esia provar.  
Acidicione-se : a população e jendas desses teuritorios; a paz 
e trauquillidade nas relações entre os dous Estados 

Agora peço a attença0 do Senado para este ponto. 
O Senado ouviu os proteslos cio condemnação cio nobre 

Senador, horitem feitos na tribuna, contra o accúrdo. Por 
que? Porque cede territorios e populações a Santa Catharina. 

Pois bem, S. Ex., no livro que publicou, apresenta as 
formulas de aceui'do que mandou pi'opôr a Santa Catharina, 
formulas pelas quaes o Estado do Paraná perde ternitorios e 
verde populações.  Vou lêr, 

O SR. ALENCAR Gu1MARÃES - Pôde 'lõr. No meu livro 
está tudo claro, tudo explicado. Publiquei-o, assumo inteira 
responsabilidade. 

O Si— GmEaoso àIARQLfES - Vamos ver as consequencias. 

O SR. ALENCAR GU1MABES --- Não são iguaes a essas do 
accôrdo. Pela quarta formula, a peor delias, não perdemos a 
comarca da União da Victoria. 

O SR. GENEROSO MARQUES (lendo) : Pagina 46: 

Organizado o respectivo trabalho por Candido de 
Abreu, ouvidos a respeito deile 0 presidente do Estado, 
os meus coilegas de representação e Romano iMartins, o 
conipendio vivo do Contestado, na phrase expressiva e 
verdadeira de Ubaldino do Amaral, e annuindo todos ás 
indicações feitas, rernet.ti a esse digno amigo e esforçado 
patrono as seguintes quatro formulas, para servirem de 
base áqueilas negociações. 

E 	Fixação de linhas divisorias que consacrasseIn 
a posse e jurisdicção actuaes de dous Estados litigantes. 

Esta primeira focrnula é evidente doe Sente 	larica 
podia acceitar, porque seria abrir mão da seuteona. 

. segunda formula é esta: 

ii - A divisa entro os rlvus Estados nerd : par-
Lindo da embocadura no oceano Atlanlico, do rio Sali,y-
guassd até a sua cabeceira na serra de. Iqueninim, clahi 
em linha até á nascente mais proxima do rio Negro, 
por este abaixo até o rio Preto, pelo qual subirá até a 
Serra Geral, seguindo por esta até és nascentes do rio 
S. João e descendo por este até ao rio Negro, onde se 
lança, Deste ponto pelos rios Ne o e iguassú abaixo 
até a barra do rio Timbó, pelo qual subirá até a embo 
cadura do rio dos Pardos ou dos Patos, e por este acima 
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procurando a. cabeceira mais ron'venieate de rio Peixe, 
o qual desceà ato asna conflueiicia 110 EUIuglJOY. 

.1) aqui 5 Ex. d Unhi graliLio raixa. do lerritorju laPa-
naunse a Santa Catliarma. e. var conequoiiiu as respectiva 
Po':'ulaoes. 

i: e Finl ril. Ío 111111 

til 	Polo ilo San\ -gusu, 	irri do iquei'irim ii 
ertente do rio Negro, PC]t qual descera até,  o iio i\e-

grinho, satiindo por eSCoO procurar as nascentes 010 

rio S. João i deseeiido por osLo atd ao rio Negro, ordi' 
se anta.  Deste ponto pelos rios Negio e Iguassd abaixe 
até a barra do Fio Timljd e por este acimg cOme na 
segunda formula.  

Nela Toijijula 5. Ex. Ijá aindo flaiOF .s 	ftri'jtrial 
tlú que na segunda.  

Na quarta, p010111. que von 1H. S. Ex dá toda a zona do 
Winibó e toda a zona à margem eCqllri'ddL do Rio Negro. cuja 
.iurisdieu Santa latharina ledalde leio pmoourado tirar ii> 
Paraná 

O Rio Negro lepoli mu essa .kiuuia não a ciuiz 	ctotai', 
O )55O mesmo declarou 0111 Ulil elegr anima dimiido ao Si. 
Mauricio -  de Lacerda dizendo qim uno acoeitava a linha tor-
immulad POlo nobre Senador e que o Si. Deputado, geiiera 1 
.\lherto de Abreu. havma apresentado, em unia emenda ti Cii- 
inala dos Deputados, porrluc 	lorfliula lá toda ii Iflargens 
esquerda dLl Rio Negro iam Sou! a qatliarine 

ti S. 	LLOÇtPiB (iiAHm5 --- Mas nHy dá Ulliãe,  da 

O SIL OENEBL)So \laRQ 	- Então \. E-\. conclemua o 
arcúrdo sd porque pitin 1) F11111d0 União ci Victoria? 

O Sri. ALEaL.U1 (0 mamrs - Lta quei L tou-uinia soi 
iiva inteq a]nn1e a 	LolumaleiH lo Palrriii 	e da Tjrudr iii. 

Vietoria. 

ti SOu. dmrimcmmosu iMaai ES ---- X dmltereuqu entro a lornunlu 
de V Ex. o li doar e'rdo á tio alguns kilornotros de Iu1Ici 

Ú Si,,. ALEFO0¼H Uujauttrki:s --- Não á. 

0 1,1 im. (iENiiROu5O áIÁIl0F]P- -- 	. da 	puas hz 111(0 lazer 
orando cabedal, e .smuui da.s populações: mas e qn 	orlü 

X11-10 deixa á -Santa Catlaaudmma grande parto da dm('1Ju(õo do 
ontestaiio e grande pai-teu rio territorio . 	 - 

O Si. 5-chmoidt. depois do extraordivaruo eSfui-o lo 
:vences1au Broz, Cofiou! e arecitou a jonnula fina)110 011) u&idddít 
qUC deilci dependia pori ao. fl0 querendoIle. quem o Pc-

ei-ia obrigar a acceitr ! 
Pela. vomitado de nrnn .si parte não lia aeoCrdu possi rol 
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0 11oh?,  Senadm tiaijal leu 1~ e])tid o IWJU ~águia, 
Daiii vem não direi et s 	despeito. nias o seu 
O Se. ALEZICAH (UiN\1iE 	Beijo despeito. etn favt' 0u iiLei. 	do Estado. 	1eiJ01' 55 paixões de V. 
O ISís. Ç1:N 1mo,o MuQL es - . 	f'U LIIIIU Caua da quaL 

a. }x. não foi o insptracloe. 
Ningueru que ijuizessu kiatat ik uma lsouçk 1)01' fluii) n arcordo pudorja 	 sinão .piitflh0pd0 lerritorio o 

1J0pu11çãLi. 

O Se. 1LEccu\yL çuuge 	Bellu depet Wuu, que 
reçlutdg orei lieneficin cio Estado, 

O Su. (ENEROsi) L5HQLLS 	A questão aqui iia é do 
(lespeto, e questão é cio i'azLuj. 

() Sus, ALEN 5A0 Ou L)Futlss — Então V. Ex. mudo a es.- 
'o 	m anhoque nã sou uru individuo U0 	deixe 
ar Pur pruée: nunca o fui. fiei nesta qufo I'unea 

ílj iutlIltpntos sU1jalteiiue 
3 Fi om ceoso MARQuSs --- Desejaria que \'. Ex fosse 

uns. isuodeur10 	asse e questão Lerei mais isenção de es- 
PI1Lj. 

O u. \i.iuseri GUIM5i Es - 1 catei a questão Com elo 
VQI) OOjll eo[lVi(Efl)j e nuodiracão 

ii Se OENER)50 Msisreu's -- -\. questão de Ijub-c Senador 
OL LIALIIIZIL e nmais AI U101iOs kLliliOfti)S O atator 011 tflCflUL 

grupo de 'opulação. Portanto, em suIjstatiiAma, queira OU n ão  
ucira, plf'itcaxa o acrôrdu: si o nobre Senador não quetdn 

essa so1uc5 	não publicasse o scsi livro. 
(3 Síu .LE.\ (CLR (Li.kes — Divirjo quanto é íAírma o 

luanto ao (cssdo fé declare, o meu voto Clii reparado,  
() 51k (lENEROso 31ulílUes -- Em substancia, 5, tés.. esté 

de U~O Lolei a solução dada p01' meio do aceôi'do. só di- 
LgJUJi 	01' C011vLcIãO qu:ulo ti eXteISSU)) e iftlOmulO à 

larão que vai' trai 1111 Santa Cathacirma. 

Puo arora licença ao Sanado para 55zei' outras coi ideia ções. 010 
que serei muito b~ afim de mo fatirar a sua attençao. 

O pacote e da LOnImiSSIl O diz que não Com isfa io 	nt pois mmc 0- 
evei'uadorcs tivesseimi Iicenea para vir ao [tio de Janeiro (IcIlehl'al' 
aeefrdo. 

Mas, suifiores, essa licença é de notoriedade publira o nobre 
4uadou por Sauta fia 1 liartua mtAo sabe 'pc o presideniu do semi Es-
M o. para M ao Riu do Janeiro, obteve licença do Congresso 

II SR. 1 laricirro Liz-- leve licença especificada para o Iitii do VJL' 
tratas ciO accõrdo. 

A Sri. iiaaanoso MAIIQ1»Es --- [ Paraná a asenifiléa uso estava 
reunida; mas, pela COrlStitUi"JQ, o eOflhl)ClClitC pata dar jiccimça e o 

S. ---VsO. 111 
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çrcsidcute cio U~ 09. , ScC cana 1i)(i1dC, PC)itIUO exeL'C!à nu. 
upreo 1jubdeo. Fo 	.mado o vcc-presidentc, o S, 1 ,  eceonel Te] 

meco ducha, que oucocie: licoeço para o governadoc do c'araná cii 
ao Rio de Janeiro. 	 - 

dele facto nau p ecisi cio po cus. O cobre PoLtoi' da LuinniissO. 
(1C é professor cio .cii~ sacie que o que (á no crio [iOo iepeude ci 
Provo 

As datas uas e a r ie co cir. OLmso Camorge ao 7esi Jene o. 
depubiic. 1) koorsi SenoLoe pelo Paraní cscro". eu co seu,  voto ou 
separado coes loogos pOii9.ios co'esrnooiando a fada do' docas no. 
cartas. Ora isso (á uma questio tio pequena qcIc aio se teoria reli 
cuja, Quem ig;oo'e. que muita: vezes ilin Copista deixa de 
nota. 

O di'....seco'. Gucuacice -- ti0 nio fiz cabecal deote ponto 
apenas me pareceo que ciii cou cito unportanto as data deverii 
ser CÍtOdSS e por isso assiguaie. O O) -dsso'o. 

O Li,. Gijoxeoxo !ai'.qu: 	AM se V. Ex. precisa doasa 	tccc 
çiara cu 	t,umeutcçio, Ci cicias poeo fornecer. A. primeere cdi(o o 
dc 3 de maio o' a eegucda é te ei de jUOi.U, 

7anaoo agora dmcucir a minha attituOo em 190 eoiurd 
com a de bojo, po!e que V. Ex. parece ter encontrado coüLm's 
dícç3o... 

1) Ide. ALENGu1 GiJniArÂae 	o.o d exacto ; não assigualei co. 
iadmciü; r.denbroi o facto para ustidcar e. atEcuação que ita fazio. 

de que o daoaná foi educado na euovicçOo de que jamais lhe po-
deria sem negado o direito a esse tcrriíorio, pois .qae bomomu' 
.:upe:ioccs cono V. Ex., com c soca responsabilidades dectacaviem 
leS para a deibsa desse diredo niio tro'picla:'mam em ir aló e 
revolução. 

O Si. Surssao'so iitocuas - La Oise, quando V. Ex. ]ou sei 
etc em separado e repeti uirsnce o SOU discurso une expio 

cana a minha atcitaoe i'ratsse. pom, de ou ooiuprommsso que devo 
saLimoer. 

Quando repercutiu co Paraná o .ioioros:, noticia da prl;neir, 
sentença do Supremo Tidbuea a dcdgnaçio do povo chegou ao se'. 
auge. 

Todos nós OO sc'.duuOt protiirdo cace feridos, já pela eorvacçac 
que trnlaamcs de nosso dii eit, á. pola posse im1)mernorisi, 
pela amm'niaçoe de nomos ed Od300e de que essa questão era im 
perdi vel, 

Nunca havicinos PaUS0C que 	3o.jierno fribur1al Federal no. 
arrancasse aquee Li 	.3i- o' 	u";i moente o eetceea: a, Santa 
Oatnarmna. 

Naquelia ~mia,  UPO ci .,:, mlii, senão o i!icepttio d0 se,i 
cento unauu...: 	oca i_otecio ; foi por is7o 	uc c' tidei meu 

correligmonarios, p. 	qo, cqoeoocdo as ouestães •toe. ao separavami 
do presidente do cicaccl, cho foeseco' levar nossa sotim '.eiadc porque 
uoido teriainos luto em q». para resistir, cc tatuo fosse preciso ci 
'ropcia sentença de d.p'. orno Trii-aniei 
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\aquelie momento, todos os paranaenses estavam eonveiicilos da 
que o Tribunal n:Io julgara a questfco com completa isdnçao de animo 
que aquelie decisão, tomada por unia maioria de does votos apenas, 
iJItO era o desLlltado cio um 	 'a, eao Ora imparcial. Mas 
il qucLLu foi levada a novo julgamento e os factos se succederam de 
inc o a tianlbcpiar a impressão de aloiflentO, a recaíra r a munos 
paranaenses que era talvez injusta acuelIa attitude do Estado em 
relaçito ao mais aio Tribunal do paz À questão foi aOVSUDOIILC jul-
gada: apiesc-ata iam-se novos fundamentos com os quaes tinhamos a 
caparanza de obter que o Tribunal redn'utassc sua primeira sentença; 
o Tiibunal confirmou-a com ainda maior numero cio votos, fazendo 
então parte delie novo, juizes de coitipetailcis e insuspeiç_o iuciiscuti-
vais, juizes que estudaram profundamente os autos, Como os Srs, Pedro 
Lesse a Godofredo Cunha. Já eutao os mais reflectidos, tornaram-se 
veleraucce, por Julgarem possivel iossew elies os que estivessem 
eu ULTO. 

Uva, na nossa segunda tentativa para a reforma da sentença 
peratie o Supremo TL ibunal Federal, que pedia a declaração do 

:códão, o Paraná, pelo seu advogado, eutgo oflr. Inglez do Souza, 
já cc satisfazia com a divispo cio ierritorio, porque peclii que o Tri-
junal ercIareGesse o seu voto cru vista dos fundamentos do accórcifio 

accerando a linha do rio Negro e não a cio Fguassú e procurando do 
ponto da confluencia cio aio Negro e Iguassú o ponto de ligação para 
o sul, em direcção ao rio Polutas. 

Já e Paraná, portanto, havia naorlidcado profundamente as suas 
etenções, satisfazendo-se com uma grande pane do territorio, mas 

ndo fazendo questão de manter a posse de todo o territorio litigioso. 
Vem o arbituamento, que, tarnbem, fracassou, corno já cnli-

quei. 
Todas as tentativas para um novo accôrdo, anteriores á do Sr 

Âãoso Camargo, iiveram a mesma sorte. 
Nestas condições, e passados trese arinos, modificou-se a mli-

cde dos paranaenses, a principio intransigentes. Isto ésewpré assim, 
No primeiro momento, quando soifremos a offenaa de. uns direito, que 
cetim por íntangivel, empolga-nos a indignação; veiai depois pouco a 
'OUCu a reflexão, e com dia a resignação... 

Foi o que sucedeu coei os mais i'esponsaveis pala deibsa co Pa-
rena hoje convencidos de que a rcsistencia material seria, actual-
mente um crime, lauto mais quando se considera que não seria 
tia sórnente POlOS paranaeiises feridos nos seus direitos, mas, que 
1ntcaviriam neila aquelias bordas de bandidos que infestam o terri-
7nio coo tí'aLaco desde - os tempos da conflagração e que aproveita-
riam a oczaiio para. restaural-a E ser:a vergonhoso cc indigno de 
nos fazer causa coma-icim com semelhante gente ou admittir que se-
metade gene fizesse cause cowmurn comuosco. 

Todas essas razões influiram para que o nosso espilto acceitasse 
lóricula de um accôrdo honroso, como eu rcaoni-ieço que eram as 

da nobre Senador 
EU a razão pci c1ue fui sohdaiio com o Sr. AIJOIDSO Caniargo ata 

realização desse rc'córcQ e não tenho do que me arrepender', 
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- 	i anifr'stavJes cio opinião par anaease soLno o fie coefo: a infcr- 
inaiio imparcial e criteriosa cio presidente Aflbnso Camargo diz o 
scguiuteas wanifestacões dos habitantes da zona contestado sito, 
em parte, favoravás e, eia pai'Le

`
contrarias ao mencionado atrdo. 

conforme se deduz tia pileinica havida em torno do referido as 
sumpto. 

Senhores ilj Congresso do Estado que apliovonL este a ccôrd.,, 
faziam pane dous Deputados residentes no erritorio contestado e 
influencia politicas alli o Sr. coronel Domingos Soares e ci Si.. Jceé 
Mio Cicio da Silva. 

O Sr. coronel Soares, posto que constrangido, como cliii declarou, 
acceitou o acedido porque se convenceu de que era tinia soIuiio me-
lhor do que a da sentença; o Se. Cleto, porém, combateu o accórdo 
totas viri&as. Trouxe elie uma represeutaqão assiguada 1 0r nuiue-
rasos ilabitantes daquelia região, dirigida ao Congresso e alli diss 
critiu longamente a questão, sendo muito bani tratado pelos cus col-
legas e do modo- algum deixando rcseutiinentos rio Presidente cio 
Estado, de quem iïira amigo até então, lauto que fez parte da re-
união a que se referiu o nobre Senador, quando teve de se prouunciir 
ahre.a carta do Sr. De. Wenceslau Uraz. 

Assim, a representação do Contestado ficou dividida. 
Não contestamos que alli exista grande desgosto, certa colidiu-

cia de unia grande parte da população, assuinptO (no eu já expli-
quei e a que não quero voltai' para não fatigai' a atteio'ão do 
Senado. 

ii nobre Senador referiu-se ás inaniíc'stacÕcs dos iuunieipius. 
São sete e não seis os nhlinicipios do Contestado: Rio Negro. 

Itayar)oljs, 'l'i'es Barcas. União da Victoria, Pahnat, Timbó e Clevelan-. 
dia. Destes sete. quatro se uiauifeslai'ani contra o accôrdo; tres, 
porém, silenciaram. Mas, já. eia muito. Ainda que todos os sete se 
proliunciassem contra o accordo não era o Estado que assim se pro-
nunciava, porque o Estado tem ;o wiinicipio;s. Restavam, portanto, 
ainda 43. 

Corno jií. disse, a parte que 1k-ou pari o Paraná nit O 10)11 razão 
de protestar; a outra 10111 tolerando para com o arcdi'tlo, p01' VCI' 
que alie foi leito por imposição ias circiumistancias, pela pra-sito que 
a imiueciiata execaiçãQ da sentem- a luzia esperar. 

U nobre Senador atEima que o Paraná recebeu «com impressão 
dolorosa e angustiadora a, arbitraria decisão proferida sobre o grande 
pleito pelo Sr. Presidente da Republica e bem assim do ce-aamac, do 
abatimento e da huurdhacãú com que a dia se submetten t) De. Affouso 
Camargo, presidente do Estado». 

Houve manifestações I'avoravci da quasi unanimidade dijs muni-
cipios, exceptuados somente os de Riu Negro, Tres Barras, Cleve 
landia e de uma maioria occasinnal do de Palma. Sileiicini'ant dR-
cretaineifle os de Jta3'opolis, Timbó, União da Victoria. 

Respondendo a essa ag-ressão do nobre Senador., 

O Sn. ALENCAR tluiiitAs -- Aggressito. não. Não aggrido 
aluguem 
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3 Sr.. G 	núso àLrurrs -- Intão V. Ex. acha que é um e1oio 
Inuito arradavei 

O Si. ALESÍ u Gl;LsJu:Ãrs - - Não é aggressão: é Uma orservaeão 
mir a, 

O SR. ~ROso MARQUES - Estratilie.i a linguagem rio V. Ex. uci 
seu voto em separado e no seu discurso, porque V. P. é atteuciozc 
para com todos. 

O Sr- ALENCAR CuisivnÃes - Não aggredi. Nã tenho no meu 
vo'abulario urna palavra aggrossiva 

O Se. (ãENERO5O MARQUES - De abatimento e hurni]haçiia só 
inipiensa aivarella de Cw'itrha o aceusou . No só de htirnilharrio 
t',]nt) aló de trai,'ão . Mas nós sabemos o que é a imprensa pal'tidali]t 
cul nosso pala. 	- 

S. Ex termina o voto em separado com um descommedido ultraje 
aos fitos representantes da soberania dos dons Estados e da Nactio, 
(lo promoveram e iiomoiogaraua o accôrdo, inclusive a Cawara dos 
IJepiií avios, que em sua quasi unanimidade o approvou 

clYiu aeeôrdo ou urna solução, que esquece as tradiçdes de civismo, 
abate e humilha a honra e os mios d um dos Estados mais; digro 
las artencões e jnstica dos poderes uacionaes, nas suas nobres e legi-
tinias aspirações de grandeza politica O economica. 1LO moocerto tlo 
seus co-uIniiús Ia mofo brasileira, não póde e não deve sor appro- 

o (lucro, nem devo retaliar; aqui não foi a alma candida üok 
Senador paranaense que [aliou: foi a paixão politica, o seu iriso9mido 
ilosgosto, revelado em cada urna das 3i paginas do seu livro, por 
não lhe ter caindo a ventura de ser o predestinado a fechar, por uma 
daz4 suas quatro fórmas rio aceôm'do, o pecioclo de lutas seculares, 
represalias e odiosidacles em que se hoctilizavam os clouis EttadoE hoje, 
confraterniza dos. 

Hasta-me pôr, ao lado de suma diatribe. o fecho da mensagem CO])! 

(InC o Pr. Aõ'omiso Camargo subinetremi ao Congresso Legislativo do 
tusSo l)L'iO5O Estado o acrordo pelo qual ti aqui, como no Pam'anõ. e. 

(lo todo o paiz, sagrado beuemcrito. JO 

Agora, si julgardcs que o humilde filho (lesta abençoada 
Torra errou, não obstante os applausos geraes da Nacão, dos 
poderes Executivo ci Legislativo da Republica, e das suas forças 
atinarias de terra e mar, de todas os Estados cia União, da alta 
iOagLStra fura do paiz, ria tuocidade das escolas, das classes 
conservadoras do Estado, dos nossoz eminentes advogados e de 
jurisconsultos emneritos, entre ciles o grande brasileiro fiu 
itarbosa, todos unanimes cm declarar que mais,  do que foi feito 
era iiUpciivet .50 comuseguir para o Paraná, na sua actual e 
:uffluetmssirna 'dtuação : si, mesmo com essas manifestações de 
confbrtante solidariedade pci!' osso acto cia minha vida publica, 
ainda julgardes que errei, então seja Deus testemunha da siu-
eeu'udadc com que agi nesta phase historic;a, querendo, de todo 
0 coração. fazer a felicidade d. [emilia páranaense, traeudo- 
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lhe a paz e a prosperidade no preenLe, para, assim, preparar 
em futuro proaimo a gradsaa do nosso ESLSdO, que tem todos 
os elementos para ccv forte, rico e poderoso lontra da Patri 
grande, que é o ciosio estremecido Brasil,» 

E com essa chave de ouro. Srs. Senadores, fecho as despreten-
ciosas considerações com que comLnentei o voto em separada do ilius-
tre Senador e o seu discurso. 

O Senado que me releve as importunações ccc fui obrigado 
causar-lhe, prendendo a sus atenção até esta hora to adiaru da 

Tenho dito. (Lusito  bem ; inaito baia.) 

O Sr President. 	O Sr. Senador Alenoar Guimarães 
enviou á 'Mesa a seguinte emenda ao projecto em discussão: 

« Acerescente-se onde convier: 

Art. 	E' o Presidente da Republica autorizado a abrir 
as creditos que forem necessarios para oceorrer ás despezas 
da demarcação dos limites determinados nesta lei, nos termos 
da clausulo VI do accârdo do 20 de outubro de 191ã, 

A Mesa sente não poder acceitar a emenda do honrado 
Senador. O Senado decidiu, em sessão de 31 de julho de 1900, 
que os projectos que apprOvam a convençãss feitas entre 'cc 
Estados não são susceptiveis de emendas. 

O então Senador Barata dibeiro consultou a Mesa da ce 
guinte fórma: 

« Se. Presidente, na discussão havida na outra Casa do 
Congresso, a proposifo do convento de Taubaté, li que o Pre-
sidente da Camara dos Deputados declarára que não ceceitava 
emendas. Desejo saber si V, Ex., no Senado, mantém o mes-
mo systeir.a.» 

O Presidente respondeu pela seguinte fórma: 

«A questão parece comnlexa. Por uni lado, o projeoe 
que vem ao Congresso deve ser estudado, sujeito á discussão 
e emendas: por outro lado, parece quis, tratando-se de uro 
r,onverujo entre Governador e Estados, iso é conveniente qne 
P Senado mande nue se faça isto ou qufl10 que não foi con-
vencionado por esses Estados, O Senado apprnva ou rejeito. 
E' o que me parece. Todavia «ou consultei-o percute não 
me julgo com rwtorclade pare decidir si convém Ou não a 
apresentação de emendes.» 

O assumpto foi debatido pairo Srs. Francisco Glycec;o 
tiomes de Castro, Rn'ai e Silva e Antonio Aieredo. Finaiments, 
a Presidente suhn-,etíou a seguinte questão ao Seriado: 

((Os senhores que entendem une a Mesa deve acceitar,  
emendas ao projecto ora em diseusso, queiram levantar-ser  
(Pausa.) O Senado decidiu que a Mesa no póde aceeina 
emendas.» 

' Vista disto, ii projecto nãr niide ser emendado 
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Devo ex? IOac atode spse i ç 15»ÍC _—p! -  et'de pe!o Sr. 
Senador Ruy 132nocisa o foi, não so prc.eco, porém ao pa-
recer, o qual 5. Ex. enteerjeu cine devia na sua conciusã, 
pôr de accórdo am e exposiu do maro 	aocr. conform 
allegosa. Esse emenda, pordes, rio stieg: absoJutamentç 

POpOCiâão que vJs da outra rasa cio Ccriier'a, et--z-,e a 
aval, cru vrude cm di lheraÇão 	Senado 	Meoe uPa IY 
:aceitar eirend, 

O Sr. Menear Guimarães (rrid Órdeuurl - Sr. Presiderde,  
respeito muito a deliberação que V. Ex, aaesa de tomar, es-
tribado em um preceJeute já f:rr.ar.o nessa se-  tiJo. Peço, 
porém, Jicsna para ponderar que e emenda Oco top a honra 
de enviar á ilesa não aXUR a ascaucia do graactc; QUC: 
dizer que a emenda não elic:a, ama sama essencia, o aecôrd. 
que a proposição da Gamar-, 	ise auprovar, A urhn caspa 
 

- 
da refere-se a urna providencia coolemantar, deternsiusaeni, 
aliás, riu urna das cIauules fund:mentaes do nrojectô d 
Camara. Lá está a sexta c!'uusah, essubelecendo que, qq  diu 
depois de sanccionada a resolucão eec amve e accórdo d' 
O de outubro. o Governo Feclora? mandarrt proceder à de-

marcação dos limites determinados nesse accôrdo, com a 
sistencia ele representantes das go /cialos de cada Estado. 

Ora, tecia o mundo sahe que não isc nenhum serviço d  
dernarcaeão desta natureza que não demande desnoan. Si 
lei tem dp ser cumprida, si esses limites teem de ser deosar-
andes, nec,essarlo é que o Congresso habilite o Governo com 
os recursos indispensaveis. 

A minha err.enda viza exeiusivamenle isso, não aftera na 
sua essencia o accôrdo, não modifica, completa a resolução 
legislativa para que o accôrdo possam ser respeitado. 

Faço essas pondercçôes a V, Ex., parecendo-coe que ellas 
excluem a minha emenda do preedente ina'oeado pela Mesa 
para relojtal-a. 

V. Ex, com a sua autoridade de Presidente do Senado o 
firmado rios precedentes e diseus'ães rcgiasenaes, deliberará 
orno eutender. A mrim só cumpre obedecer e respeuíar e mie-

1iLrocão de V. Ex. 

O Sr, Presidente 	A cl'stirmecão feita pelo bom-nele Se- 
nador absolutamente não está nas termos d. delibesamsaão que 
roou o Senado, 

o sena10 foi consultado sobre a :''gufm5te ponte: 

« Os senhores que entendem que o Mesa deve sceettar 
mendas ao projecto ora em discussão, qeciraralevantar-se 

(Pausa.) O Senado decidiu que a Mesa uPa iu5do acoeitar 
emendas. » 

O Senado, portento não estabeleceu distiucção, si as 
coupidris tini'em este ou eculelte crreciyr, Alrn disto, o Sr 
i esirlente rue  então ,iá  lia ao antes, qe's co  formulou a suo 
')Plruiáo, declarado ruam 	m'airu :Pnro'. 	a ou rejeitava e 
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preqacão. Portanlc, nua arlrnitfu ahsriufamente a h''o 
flose de alteruc5c. 

A' vista disto, a Mesa mantém a sua cHibera5o, jnlgautH 
interpretai' aquillo que o Senado decidiu. Si () Sanado assiu 
ro entende, o lwnrado Senador pôde appellar para elie, afim 
de que decida coro julgar mais conveniente.- 

) Sn. Ar,Ecc\u GcI 	néF: - Suljmetto-rne é, deliljeraót'ja 
de V. ]TT". Y. tx. pôde decidir como julgar melIlOr. Sei'i:i 
pelo re-enos urna falta de respeito. 

O SP— PRESI1DENTn -- Ahsülntarnent, fliiO. A Ta não 
entendeu ser ti1']'adú. A Mesa subrnette os SeUS actos á deli-
beração do Senado para que dia decida corno julgar ina is 
conveniente, tanto mais que, no caso, não faz mais do que 
tornar uma deliberação é, adoptada pelo Senado. 

Adiaria a NalaçAm 

CREDITO PAPA A ESTRADA DE FERT'M ITAPUaÀ-qoauMnÁ 

2" discussTio da proposição da Cainar0 dos Deputados 
P; 33 de 1917, clul,  autoriza, o Presidente da Republica a abrir, 
pele Ministeri,da \'ir:uo e Obrs Publicas, o credito de 
I10:000ii, especial, para pagamento de despezas com a Es-
irada de Flerro Itapura-í'.orumhó, no exercicio de 1 916. 

Adiada a vOtaçSo, 

rLfV.\ç.4) DO VFJLBOS  NO ÚfçM1:XTO DA vi.-Ç 

2 discussão da proposiqito da (Tomara dos Deputados 
0, do 1917, mandand0  elevar, na verba 31 cio orçamento 

í1. Viação, para - ePrcico corrente, consignação «Veneimen-. 
iii o gratificaçées diversas», as aulJ-ccnsiglaações «Agentes. 

o Miesourem"Os» r «Conducçiío de mrda», a pó ,  
meir:i de 250 :000$ e o segunda de 200:000$000. 

Adiada a Mação. 

POEM1] PECUNIAPdC AO Dn. (iS\V.SLDI) CflE 

Cnnt-inuaçã 0  da 3' discussão da proposição da amara 
dos Deputados ri. 125, de 1010. que confere a dotação de 
20000%, corno reconherimanio aos relevantes servirdes 

v
resi udos com vantagem para o Brasil, ao De, Oswaldo Cuz 
 auttriz,' o Ooverno a fazer as necessarias operaç5s de 

e redito. 
Adiada a volaÇaO, 

FÔDç uspEclaL PAPA as OFFIC1AES DAS Pí1JCT,S 

discussão do 1 Tpôsiiãri da Carnara das fiiapntaclr 
n. G2, a1-. jos C1'L O NUM SpArar, ros MAM tíj nndar 
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aos 0fficines e praças das policias militarizadas da Uniui° 
e (lis Estados, as penas estabelecidas no Codigo Penal ifa 
Armada e determina que tenham foro especial. 

Adiada a voiaçtio. 

\PPARELHOS POEvEN'rIVOs CONTRA ÍNCENDÍOS 

3 discussi da proposiío da Camara dos Deputados 
u. 128, do 1916, que estabelece multas de 500 a 1:000$ sobre 
cada locomotiva que trafegar sem ,as apparelhos preventivos 
Contra a propagação (lo ineMins. 

O Sr. Paulo de Frontin -- Sr. Presidente, nic sei si o 
ferimento pormiUn o adiamento desta discuss,o. Não tenho 
bresento as emendas apresentadas e desejaria Itornar cc 
nhecimente deflas, pc\rqu trata-se de uma qnel o impor 
tanto. 

O Sr. Presidente - O requerimento  de V. Ex. dependo cio 
upoo, de discussão e, finalmente, de voLaçio. Estari5  tam 
hera prejudicado pela talta de numero. Todavia, oní'crracj 
a discussão, antes de 	proceder à vota çüo, V. Ex, poderí 
pedir (filea proposicilo volte d Commissçío. 

O SR. Paai,o DE FnON'nN - Acceil.o a soinçil, oii 1,111' 
ne1hor porque, repito, ainda não li as emendas nem o 

ïccer. Talvez esteja inteiramente de accôrdo, fias COmo se 
trata de assumpto de unia mechriica especial, miú cleejaria 
dar o  meu VOtO sem conhecimento prévio, 

O Sr. Presid-ente - Em segunda discussc c qu se di' 
lribuena os avulsas: em terceira Consta apenas a mate-ria 
çirdern do dia. 

O SR. PAULO DE FRoNTIN 	V Ex. ha de se recordar que 
quando se deu a sepunda c1iscusso ou ainda não fazia  pmil(, 
lesta Casa. 

(1 Se, PRESIDENTE 	Mas si V. Ex, quer pedir a  lia— 
MIO a discussão fica adiada. 

O Sr, Paulo de Frontin - Peco a palavra, 

O Sr. Presidente - Fica adiada 	diScuão, por Ler pe- 
dido a palavra o honrado Senador pele Pisfrirle Federal 
amchai'_soao-liantacla a hora. 

Yii, pcn'tanto, levantar a sessão. 

Jesgpo pa ia ordem do dia da SegilinLe 
Vohçdo, em 2 discussão, da proposição ria Carnara dri 

ti flUi ados E. 34, de 1917, que approva o aecfrdn ceLebiada 5i1 	os Estados dc Parand ' Santa Patharine nloditrou 
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do-lhes os limites (com perecer favoravël da Commissd0 dd 
Crmstitvição e Diplomacia  e voto em separado do Sr, Alen-
ar Guimarães cOntrario ei pvoposçdo e uma emenda d0 Se 

ituy Barbosa à conchisão cio parecer) 
Votação, em 21 discussão, da proposição da Carnara dos 

Deputados ri. 33. de 1917, cine autoriza o Presidente da Lo-
pubhcn a abrir. - elo Ministerio da Viação e Obras Publi- 

credito de 110 :0005, especial, para pagamento do 
despezas com a Estrada de Ferro Itapura-Corumbá no exes--
cicio de 1916 (com parecer favaravei da Co?nmissã0 de Fi-
uanços) 

Votação, em 21  discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 0, de 1917, mandando elevar, na verba 21  dc 
orçamento  da Viação para o eercicio corrente, consignação 
« Vencimentos e grat.ificaçães diversas ». as sub-consignações 
« Agentes, ajudantes e ibesoureiros » e ' Condciccão de malas» 
a primeira do 250:0002 e a segunda de 200:000,s000 (com pa-
recer faroravel da Cmanissõo ele Financas) 

Votação. em 31  discussão da proprosição da Carnara dos 
Deputados a. 125. de 1910, que confere a dotação de 
200:0002, como reconhecimento aos relevantes serviços pres-
tados com vantagem para o Brasil. ao Dr. Oswaldo Cruz 
e autoriza o Governo a fazer as necessarlas operações de cre-
dito (cor» parecer favoi-a.vet da Convm?ssiio de Fmonçns e "men-
eIos elo 5?'. Alfredo Ellis) 

Votação. em 31  discussão da proprosição da Camara do 
Deputados n. 63. de 1915. que manda applicar nos delicIas 
militares, aos officiae.s e praças das policias militarizadas da 
União e dos Estados. as panas estabelecidas no Codiso Penal 
da Armada e determina que tenham fõro especial (com emen-
das da (]omrnissõo de Justiça e Leqislacõo, id approvaclas) 

3 discussão da proposição da Carnara elos Deputados 
n. 128, de 1916. que estabelece multas de 500$ a 1 :0008 sobre 
cada locomotiva que trafegar sem os apparelbo preventivos 
contra a propagarão deincenel los (com emendas elo 
de Je's fica e Leqislacão. lei opprovac/es 

Levanta-se a sessão às í horas e 20 minutos. 

6 SESSÃO Ei 22 DE JULHO DE {912 

PR1SIDENGLA DO SR. T3RaANo SANTOS, PIIESIDENTE 

A' uma hora da tarde abre-se a sessao a que concorrem os Srs,: 
A. Azeredo, Pedro Borges. Metllo, Hercilio Ln, Pereira Lobo, 
Lopes Gonçalves, Rego Mnoi", 0verio Nery, fadio do Brasil, 
Arthrr Lemos, Meneios de 	isl Et'zebio, Pires Ferreira, 
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ibeiro Gençaives, F ncjan- Sa, Thcaiz ccloIy, João Lvi'a, Cunha. 
Pecirosa, lVaifrcdo Leal, Dantas Barreta, Araoja Góes. Raymundo de 
Miranda, Giulberine Campos, Jouo !uiz Alves, Miguel de Carvalho, 
Eríco Coelho, Paulo cl Froutiu, Bueno de Paira, Bernardo 
Monteiro hugenioJariIirn, Gonzaga Jayrne, Leopoldo de Bu-
Piões, José Murtuiho, Xavier la Silva, Alencar Guimrae, Generoso 
Marques Soores ds Santos a Victorino Montero (35). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.: Costa Ro-
di'igues,Abdias Noves, Antonio de Souza, Eloy ele Sonza, Epitacio 
Pessoa, Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, UGomcs Ribeiro, Siqueira de 
Menezes, 1-luy Pc ebosa Luiz Viauna, Lourenço Baptista, Irineu Ma-
chado, Alciudo Guanabara, Francisco Saltes, RoclrigueS Alvos, Adolpho 
Gordo, Alíredri Elli, Vida! Ramos e Riradavia Corrêe (Sei). 

E lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acua do 
sessão anterior. 

O Sr. l.° Secretario dá conta d0  seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Ministro das Relações Exeteriores irans-
mittinclo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica 
subrnette á deliberação do Senado os decretos do Poder 
Executivo promovendo a Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario ria Russia, o Sr. Alfredo Carlos Alcoiorado; 
a ministros residentes, os Srs. José Francisco de Barros Pi-
mentol. José ele Paula Rodrigues Alves, Abelardo Roças, Abilio 
Cezer Borres e Alfredo de Almeida Brandõu, respectivamente 
Para as legações do Brasil, ii2 Venezuela, Suecia, ColOmbia. 
Noruega e China: removendo os enviados extraordinarios e 
ministros plenipotenciarios, Srs. José Manoel Cardoso  de 
Olveira e Antonio Augusto de Frienne Carneiro do Nasci-
mento Feitosa, e os ministros residentes Srs. Luiz Guimarães 
Filho e Luiz de Lima e Silva, respectivamente, das legações 
do Brasil, no Paraguay, Russia, Venezuela e  Colombia, para 
as cio Chile, Paraguay, Grecia, Cuba e Amprica Central; e 
nomeando o Sr. Nicolau José Debané ministro residente, 
encarregado da agencia diplornatica e do Consulado Geral 
cio Brasil no E,-"to, 	A' Comrnissão de Constituição e  D1 
n 1cm ac ia. 

Requerimento de D. Clotilde da Silva Paranhos do Rio 
Branco pensionista do Estado, pedindo  que o Congresso Na-
cional autorize, e Governa a abrir um credito especial na im-
portuencia dc i 56OS, para restitwço de igual quantia que 
á supp!ie.rnte foi descontada da sua pensão por ordem do 
Ministro da Fazenda. - A' Commisso de Finanças. 

O Si'. 21 secretario declara que no ha pareceres. 

) Sr. Alencar Guimarães - r. Presidente, o eminente 
Scriador-  pela Bahia. Sr. Ruy Barbosa, teve a gentileza de 
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c• mmuri jern'-rne e eu, por minha vez, c.umpo 	dever do 
colnulunlo-ar' ao Senado que S . Ex, por doe-rito, cão corupareee 

unsão d, hoje. 

O Sr. Presidente 	A Moa fira ml eiraclm 

O Sr. Raymundo de Miranda () 	Sr. Presidente, são 
recentes e ainda não estão clesappareoidos os eifeitos cia ca 
vestia da vida, que va-e afflrgindo o excitando as classes 	0- 
meias e proletarias. 

Todos nós tivemos cio assistir - e de- lamentar a desorien_ 
tacão com Cine OS operarmos. nos seus variados aspectos,con-
jovine as aptidões de cada um, reclamavam a melhoria, dos 
seus salarjos. em consequencia da elevação imijusfificada is 

criminosa dos generos de primeira necessidade. elevação esta 
que eommeOrre cumulativamente com a elevação dos productos 
(te todas as fabricas, Sem que se cogite da melhoria dos sa 
lahos dos respectivos empregados. 

Impressionou-me um longo «suelto» do importante vos-
ertíno desta Capital, «A Rua», quando diz que «no estado 

em que a ruia se encontra, o  Governo devia ter cornprehcn-  
clido a necessidade urgente de tomar unia medida decisiva 
para lflmflúiar o mal. A cure-sUa da vida chegou a unia si-
tuação inerivei e não ci unais possivel supportal-a» 

Mais ride-arde  esse jornal faz um estudo com relação ao 
nugment exlraorclmnario dos ijroductos nac-ionaes e seus pre- 
ços e, expõe às condições do movimento grévsta aló hontem, 
considerando  judiciosamente que «a sua marrão prel- ara a cc-
:°lução da fflme», nos seguintes termos 

INEi'CrIA ou CU-MPLICIDADE 2 

«O Governo, ao enfrentar a actual agitação operaria, não 
quiz cortai' o itiul Pela cruz o preferiu -esperai' que os acon-
-lerinientos se desenrolassem dír se chegar (is seenas de- vali-

de que foi tlmeatro a, rua do Senaclo.O principal funda-
mento das icciamações opeirimias era- a carestia  da vida, am-
plamente demonstrada pela comparação dos preços actuae.s 
com os anteriores, carestia  fomentada pelos nearnbareadore,s 
dos cereaes ? pelos exploradores cont-nrnazes da bolsa do 
',ovo Foi a carestia da vicia que provocou a grã-ve, ficou 
desde lo-mo apurado, e. nestas condições, cumpri5 na Governo 
agir niimediatameiite miflmn de não prolongar o movimento 
pmim'edista, tinto mais quaiil o já o Prefeito do Dislriciç, Fe-
ilreal. estudando o msurni'do, pedia aos PouerCs competentes 
mOios que o habilitassein a agir. O Governo continuou ti-au-
1nil10  a proteger os acruumibaseadOres e reagir violentamente 
montra o que elarnavauim centra a- Sima iflaceiio. 

Este iisçuro 'lã t:i OP\'iStO pç!o oraciçu 
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11SUULIdO 1. cuhid0 ii iunllictíi 'pei'aríu ielii O 3u 
»i1Cfll o de SaMio o eoiyi sai.isfação ele ovifras reclamações, o 
iial onl imiara de p6, com í Ictencia para SE aggrava 1. C011-  

1 iluora a pP'uu sobre a (i(iii Li ameaça de coniLci ° 
LIUI Lri0 1IilCItt() limito mais amplo e muito mais grave. eoiu 

pLIrtleipaçaO ílí' tolas asr tinias dos açambarcadores to- 
in zer e da i~Cia OU (1 impi cidade governamental, 

fie studo da -ituç5o d moitado sd c pôde 1101 urna,
ucluao: 1 povo está sendo nhiseravelnl€lite eip1Orado e 
uli-o essa. explora ção o (lovoriij precisa ii4il' 

A iLiiaoao nada tem de ou plexa. A nossa lU dllajá.) 
ii! 	11flir11lL1Il 	c1J1l1era\ CIlililiti. a ponto de il1]gUi1ni() 
razer Um largo ]lIO\jllpOfltiJ de exportação. (J dados i- e[erent 
a. linias sao nonclutlrnies, 	1 sili nono, uSo tendo sido iu 
oiiiutaden 	[lOtes L1LL (3E1 ial e da Leopoldina, is deus 

alincsp 'UUOLII1UIiis ia l,toducSo minara, não POlelu 1 
la]]11a;ileadoJ- 	appellai jiiin 	nngiiienf o de deus Cruno 

jnLi[icativa 410 aumento de pi'ui. Só Minas iiiiid°ii p1i1LL 
1 i\1ail tIna, rUi 1916, nada 11101105 de 5(1)8.556 ra ir cos de fei-

jão, quando P in 1911   nianclúia. apenas 56.385. Com  u arre ,, 
aconteceu a ]iiesm niusa,: cm 1911 mandou .11 .723 sorco5 

em 1916 apenas M.M. O aarque nesses ulous anuos passo ui 
01.o 1 100 fardos pala 105.81)1 F a importação vinda d 
)1 inus no pul! citO semestre LittingilL ii 85).338 	1nuoS d 
;il1Ol/., 1 1. 530 de inibo e 50 . 915 fardos de xarclue. 

Fali e ainda a importação do ido [li-ande do Sul o Ji) 
Estado lo Rio. 

E15o aPi quai touln os geluci-os de prnneira iJecez~ sí-
~Iade Àendicios ar tua lmenl e no- 1 icuos asdivxiant e 

dciii o assucai' acontece °-a cowa inacroditm ei; 
Pulo para o estrangeiro cru niellioje eoiiciiçõ€s de P] eeo (O 
tine 6 venílido ai consumidor interno. 

Esses algarismos, g eireonutancia elos detes pe1'tnafle 
leiam eis Ordenados d0 trabalhador agricola, tio carregador, 
ei., são o thuionst ia ão cabal e in sop Iiismavel da exploração  
inobil e -eriminouL de potentados 	200hin1c iar'. c;ue 	para 
coflipi aioin a hianquihhidade de aç6O, amocAiri.se a . )jiularlis 
e a mandões políticos. 	 - 

O exemplo 1 unImos governos agindo de ainoi'lu mun os 
inâmases do ]i\ o o loinanulo pro\ idinrias 	lilergiL'e 	li' 
ilfeito minjoíliilo uortua os r-xiloi- adol- u. aiiintii' a 11(15 IiOSSOS 
íliiigeni '5 1 cllrlliulio 1 SiLIU1I'. 	lnptaniu_nto (III iFi111i1I0SL1.-. 
incuto o Governo 'e Um o se faz , surdo aos abafado 	laniors 
A uma li iiilacao opprimidi . AS diihiculdades da situação 
liSo de surgiu (OCIS 1 ei dc, uSo 1010 11 caac1er di' mE indicação 
OlP1arfli II:)' ('Iii o :u,,.ioilo ile 	 ui1u sólmas 
das m'uvo}rmrõ'' 	a re oluçeo la lii 

Para .lu;uil li ii movimento ? 
Não O ditfiril ad\ ilibar. Quando o iU\ eflo 1) r do km-

vau os impostos q uo iii nunurmniou 11.) r~rio do $r Ministro 
la Fazenda. terá de eníren lar 05 í'J Ciuieaílos revoltados na 
raça publica . 
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Um dia cheio de sói, mac Cá embaixo urna manhã quasi 
sem vida. Parecia suíïocada a greve que durante dous dias 
fõra o tormento da Policia e durante o ultime de isontem, a 
odysséa dos operarios em parede. 

E pela manhã, como a Policia affirmára uue com as me-
didas violentas que puzera !hontem em jogo, a greve estava 
virtualmente morta, sa1imos cru uni rapido passeio pela ci-
riade, visando principalmente os pontos predilectos pelos gre-
vistas. 

NA PRAÇA TIRADEI'iTES E ADJACENCieS 

Nada de anormal 
Junto ao jardim o Dr. Pereira Guimarães, delcaclo, 

acompanhado dos corumissarios MaGo, Engenho e agentes, que 
de quando em quando era solicitado por um ou outro proprie-
tarjo ou industrial, para poder abrir e fazer foucciojiar a sua 
casa- 

O Dr. Pereira attendia-os, fornoceado força para as casas 
que o solicitavam, não a tendo porém acccito a casa ]ãorclallo, 
que apezar de ter os seus opecarios parados, a poucos passos 
de distancia não cjuiz abrir as suas portas. 

A' porta da Federação Operaria fechada a sete chaves, 
duas praças de policia, de armas embaladas, cochulavatn 
Apoiadas nos humbraes. 

Nenhum grupo pelas immevliaçôes. 

NO CÃES DO PGR'L'O 

gloviiiiento nenhum por todos aquelles gritucim armazene, 
cato-adidos em fileira. Um ou outro pequeno grupo estaciona, 
aqui e alli, com as mãos abanando, porque mesmo as bengalas 
assustam a policia. 

Desta percorrendo á distancIa enorme das alamedas, uma 
turma de agentes, chefiada pele ex-sargento Üousáa. Traziam 
bengalas, mas estavam de cara de boas intenções pelo que 
observamos. 

A's portas dos armazens, praças do Exoicito, de armas 
embaladas, aguardavam os grevistas, que, não appareciani, 

Os grandes portões completamente fechados, excepto os 
do armazem o. 12, onde varios caminhões descarregavam. 

Apparato de força, quasi nenhuma patrulha de cavailajia -. 
Segundo nos informaram aPi, o pessoai do Moinho Ingloz, 

pala manhã ahanclonára o trabalho. 
Nos Frgorificos, completa paralysação. Lá dentro apenas 

se viam soldados do Exercito. 

Exi E.  C}IRISTOVi.O 

Todas as grandes errarias pararias ainda, cendo-se po 
alil maior quantidade de homens em diminutos grupos, po 
rém todos em aLtitude pacifica. 
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da prala de S. bhristovão, a passo de !cagado, urna pa-
trulha de cavailaria de policia cada\ a de cá para lá, sem saber,  
em alue empregar o tempo. 

Policiando esse tmho ia aula. na uomlnlssarios Larrida 
e Feiieira, ambos seria apparato. O delegado Dr. Costa Ri-
Pairo e cJmmissario Almeida Mello Granthon e Maia andaram 
lá pelas bandas do bajú, onde as acusas cedo, não andavam 
muito boas. 

Um grupo de grevistas ]Lera urna inachorca pela manhã. 
Passava um vagão carregado de cal jara a Companhia Nave-
,ai, ao. 

O grupo atacou-o disposto a 'viial-o, porám a 1)LIiCiA civil 
seguida de uma força de cavailaria 110 Exercito, tomou o 
passo aos grevistas, pondo-os CLfl Ioga. 

Nessa ocoasido, urna das monta alas prancheaedo atirou 
o soldado ao chão. Do soldado a policia não sabia o numero, 
nem o nome, mas informa que o pobre militar, bastante iii-
rido, foi recolhido ao hospital de sua corporação. 

Constava Lambem pela manhã, que o pessal l;a ãabalca 
de Velas ia declarar-se em parede a hora do almoço, Não se 
deu tal. Os homens continuajam o seu trabalho e de um ou-
vimos alfirinar que tal musa não lhes passara ainda pela ca-
beça. 

aouve uni pedido de garantias par a Fabrica de Oxyge - 
aeuio de S. M. Lanclilan & Comp., á rua Francisco Eugenle 
ri 311, que pretende inicias os seus trabalhos hoje, á meia 
noite e Cujos proprietarios estavam i-eeeiosos porque durante 
a noite, una grupo que por lá passara, fizera assoada á porta. 

A policia  attendeu o pedido, mandando oara aIli quatro 
.praças de policia. 

EM HADDOCIC LOBO 

Pasmaceira nas delegacias dos 16,  e 170 districtos, em 
njas jurisdicçées estão situadas muitas fabricas de tecidcs, 

Os con:missarios percorrem as ruas do districto em varias 
drecções, cruzando-se com as patrulhas de cavallaria, mole-
mente montadas. Cansaço. Grupos poucos, uns aqui, outros 
clii, em attitudc pacifica. 

Nenhuma prisão de grevistas, neto pedidos de garantia. 
As fabricas de tecidos cowpletmente paradas. 

NA ZONA SUBURBANA, CALMA ABSOLUTA 

As autoridades poficiaes onde estdc. situadas fabricas não 
abandonaram as suas delegacias durante a noite. 

A fabrica do Barigá, que d rim dos maiores imolem de 
operamos, passou a noite toda guardada por urna força de 
sO praças, sob o ruminando Cio tenente MelIlla. 

O delegado do 25° districto De, Salvador Conceição, 
ac.oapaniiadc dos conamissarios Lalii'0 e Ferreira, pernoitm 
ram no posto policial do Bangú. 
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FJom a matança do gado no Matadouro de Santa (ruz p011 

O 

 
VUW,Uino publico foi feita com a presença de uma força 

policial, comnanndada por una inferior. E' que a policia te-
ima ia perturbação da ordem, que os operarias elo Matadouro 
udliei'issefli ao movimento. 

lias a matança principiou e terniuou (YdlnIaiiiente e 
leiga retirou-se 

força policIal quo uardavo as offialnes díjs Sis, Tra 
jano de Medeiros. no Engenho de Dentro, foi reI irada Iiii 
frui cerca de 23 horas. Não foi substituida. 

Ii?T'I .YJ TIIE1i?ov 

(l 	oerarios lo Lloyd Brasileiro, respeci.ivanieqto nas 
illias do Ilocanguè e Coilceiglia, ilOje,  pela manhã t  rleclararam 
se em greve. 

Na Ponta da A'eja foi postada fli.lrrri'osa loiça eh i 
[leia, afim de e dar qualquer disturjjiu. 

E' esperado hoje, á tarde, que os operariu das obras cli 
Estado e da 1-irfei lura adhrani ao movimento grevista 

NaPonte Central grande eia o movimento ele forças. 
:5 policia impedirá que a commissão de operarias eles- 

omuirque. cai Niothroy. 

rO'NçClONm.Uos PUBLIC0S nu ESTADO Dê limo PHÍTECTAOI 
CONTBA A CAHESTI,I DOS rjON'os 

Pasi ogar daimminga pioimo na sede da Caixa Auxiliado-
au ias Funerionarios PuJjhos. do Estado do Rio, instaliada ii. 
rua da Conceição. em Nitherop, urna arando reunião, afim  ':lr 
trotestamemr contra a carestia dos generos, 

O 	O  j laLilSo DE C.-Ç.'DOBES DE 'aLAIaDA Á LIOIIT 

\ Liht 	- si riospei [o de for o d'irinado pIes [ei-  '005 qu 
não temia um movimento ele ernpmo.gados seus 	feni as sois 
oflim: i•ias guardadas, porque se sento insegura 

C 52' batalhão ele caçadores foi o encarregado das guar-
das ás estações das ruas Visconde ele SapueabS,  e do Mangue, 
liem como a sua- usina. 

05 'iIOD.\LHOs Na FABHIGk OLTJ.í', ESTÃO @LTASI p.\rm.ima seleS 

'i]flda iiãu NuMain ao serviço os operarias da fabrica 
ele tecidos A[liança, tendo a direcção do estabelecimento 
conseguido a custo, que cerca de trosentos homens alli eu-
1'assem hoje pela manhã, isto mesmo devido is garantias 
que lhes í,ffe.i'eceu a policia. 

A naaioria dos operados, Porém, nmais di? MOO, talvez, 
'.ía,tiuda em parede - parte deites coagules pelos compa 
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Moiros exaltados pelos companheiros exaltados que enleio-
dem náo dever trabalhar um só dos operai'ios, antes que as 
es geleias rlO grevistas sejam totalmente satisfeitas pelos 

aí1'ões. 
A' looa do aluiago, quando os, -, lraidcjres sa]uian a 

rua, Joram ao seu encontro os que os aguardavam e. prcura 
laia con.veneel-os de que deviam aLUleril ao mavinmemsto pare-
d ms La.. 

Cume não fossem ahifeito na .tia preterição. jS geLo-
vaiarani os companheiros, tendo a policia necessidade 

de ntervmp para evitar Uni comiflicto 

\-1s1l ,ío-ç ÀBR!Cai 

tomo hontem, perccr3ornos grande ilumem'o dg fabrioa 
á': tecidos, 

õaheica ele nas Remió Levy Bosclior & Comp., á lima 
Conde Je Boralim n. 1. 32C3 - Cont.ini1a em gróve 

Fabreaa dó aieias Santa Margarida, á, travessa Cruz Lima 
o. 1 .-- Não houve alteração no serviço. Os proprietarios 
prto-icjitomerite indagaram do pessoal se queria iam descanso 
LIec1aranlí-se os operarias plenamente satisfeitos, 

Fabrica de rOUPaS brancas Cometa, il 1mia Aristiúes Lobo 
Et{ fummccionamicl:o regularmente. 

Fabrica de tecidos de malha Aldeia Campista 	Desde 
o principio d: mor o pessoa] está avisado de que s. rá au-
gmeniaj, a partirm de agostp. Por essa razão não havia des--

iitcmmtto sendo todavia .l'oreados os operaros a deixar 
o scrviç Pe1Cr ompanheiros  

Falo';ca de tecidos do malha. frnnc.uBtanileIra, - v pc--
011 esta trabalhando. 

fabrica de tecidos 3danrbestc-r, á Estrada \o\O da, Tijura 
o. 2P, -- O seu proprietaóio palestiOu COnIflOSCO ]Ongamento 
lendo-nos dito o seguinte: 

Qu, industrial antigo conhece bem a. classe Operaria 
pala ncder affrrrnar' que çlla seria incapaz de niolvimontos 
c 03m1  j actua], si não fosse indrmsti-iada; 

Que. lia fabrica Baere, lambem na Tijuca, as operarias 
se hce se dmm'igmarn n trabalho, 'iooanr far-c-adas a abundo-
TI:]]-(, pc- -uma multidão de operados: 

(jum a Federação Operaria, insuflando esmo eslá lazende 
% operarmos, visa apenas emmquecer os cofres soemaes pois 
'SUe nma das plineipaes imposiçes que faz aos ifldustiae, 
o o de não ser aclmmttid0  nenhum operado que a cPu não por.-
PolidO: 

Que a prova evidente de que a classe está sendo expie-
iur Ala. está em que a directoria da Federação nãlo tra-

ba!hia ,- vendo como parazita 
Que desta vez deve sei' elogiar a. a altitud0 da chefe m:le 

P* As POIS o S., ciii vez de atacar violenta e decisiva-
JiOfltc a massa que estacionava em frente á sóde da Federa-
U SO oc]mou esta o fdco da «bernacdm. 

111 	 30 



aiL.Ca de tecidos ROL oO,  à rua B u'r 
3rande rurnero de oporalios procurou a aemftistraçao d 
mrick ')eLendep vlLei a0 trobaliso. Esta, poráL de accôrd: 
coro a dlI'ecção, não occedeu, esperando cae se defusa a st- 
½açôo, afim dc cv,t 	incidentes desagradavrs, 

abrca d0 tccdoa Iaperanca. 	Continár em grdve. 
Fahrca de tecios 3anto idelcisa e Sant0 	tomo —Idem. 
Fabaca de tecidor Coacovado. - Fuoçolonava ïCg1i--

mente 

cc ÇOJS SiNDA !'í-O T)J3ALH?a1 

€jmnc:e pare de 0peraroc, desistindo dj, Oi.LjL000 
Sc. coiiunham v:llarrrn ao trr'nalbo; porém aetroa cor,Li-
unam ainda em gréve, princinalneente os de corstrucçáo ci-
vil os alfastos, rs rotal!crg:coc e os teeelõe 

As çrandes e J)rincinacs aliciatarias do Rio greco 
as suas cíCicivas CoiripleLanianic osiae e entoe as 
fundições do flie, a Fundição incligena é u• das qar 
reencet asam :inda o ts'ahalbo. 

CNTflO NauLONAL Dos; 5PREGJI Las csCiiIPT3cL 

Em sessão Coifluiita, a director 	e ocausoU-ir iCC 
Geutro Nacional dos Empregados no ESCriaáLiO tratas- ri. 
Isentem é noite das medidas e pôr cor pratica jic, pr5scntr 
rnornen0 para inelt-iaria da situação da classe que represe-ri-a,  

Lido o expediente, que constou cio avultou0  numero de 
alvitres dos associados. foi. após debatida diseussgo, appc -o 
vada urna proposta do Si' A Soirpaio coumbida nos se 
guintes Lermos: 

que a directoria grou rr capa grande reunlão da 
classe o dia 30 d0  corrente'ôc ?â boros 

2' que nessa reunião a directoria faça um ágeu- o 1nsto. 
nco r1a sociedade e exponha o objtiv-. da cuminissão no-. 
mea(ia para tratar cio reguiariciaccir do 	ibo pedindo ai- 
itres sobre os rneDs de obter nora colurda ratistaetorias 

Ao caie sabemos a reuriio cljaa --sc-oa ao edificio áç 
Grenuo Republicano Portupuez, á maço Gonçalves Dias 
Lilmente cedido pela sua directoria podendo comprrecr 
qualquer membro do c1ase, une seja ou não oclu do Coo trc 

casca: 00NOEMOMOS 

Os encadas OiVL  r,r, 14 e f6, que  esta-cria 	da 
Mas da manirá, de serviçç; na Praça Tiraoercos aJtitgrn.ac 
o Policia a praticar brra'aLrs fize;em coosao do eraç, ao veja.  

Esses deus cedo au reunidos pr-endgn - i o O,Á o e a de-  
Mg. indejeseje trorueijijies, agpredppjo00  brada: o estufa. 
Mente. 
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O 	:CtiO 	da ioloncta desse; va1enLes» policiaco 
LtJ 	iulOtyplsta (10 eiocnal do Brasiis, Sr,Fsustin0 Beii- 

- 	dta, mi- 	P01 t:0 iretestado oofltra e sua prisão, 
iO\ e o praei do vai-a 	 s o desprazer de levar 
U0Ji duzia do .cascudos. 

D1EeT0L- OA i1btU 	en -rjjc!1js DE iiu'1.,u -,TrE000EU LM 

	

i. Lorde, e -di coLori,5  J 	Fabrica de Tecidos de 
Jen'ú lesuondeu o n;omorol concedo as x eueas para 
meiboinreini a - SUO. situarão. Pci Le foi atteiidida 	Quente a 
outra - veducão do hovn U traicjlho e augineuto de 30 ' 0 

nos calarias flo fOi acceita. 
Uma reuniã dos operarios da referida £aPiica decidirá 

o caco. 

Ainda á tarde do hoje, os grá'-istas continuavam desjf.i-
Não Linhani pouse cerLo, nem tampouco a Policia, 

mie afora está proouL- nida agir eL'iter1osar11ene, afim de 
afastar a triste impI-essc ilid pelos acontecimentos 1e 
une-hontern e hoatotu, permlttia grupos 1103 logradouros 
púbicos. 

Os oIerarioe inetailurgicos, que, cohesoc, se vinlivai 
mantendo em urna espectativa pacifica, aguardando que as 
suas prateações fossem diSCUtIdOS e apprüvadae Ou nü pe-
los seus Patrões, foram hontem, ci pata de cavallo, á espacli-
rias dispersados. 

Dos 3.000, de quantos, a.pproxirnadainente, se compõe a 
aefeeida classe muitos dessppaieeeran, levados - talvez pela 
Policia, para o fundo dos carceres, e outros, enojados co-n 
o vil Procedimento das rascas autoridades, temerosos mas-
mm que aquelias sCenas vindalicas LivesSern 1LCje reprodu-
cão, deixaram-se ficar no seu ler, até onde, feIr'nente; ainda 
no chegaram aqueilas violeocias. 

Cc operarios metailurgícos, membros da União dos Me-
tallurgicos, sem pouso certo, pois a sõde da Federação Ope-- 
Feria, onde re reuniam, foi fechada, conseguiram hoje. um  
]O ai pai'a as suas Conv000cões. 

Cedeu-0 a União dos Catraciros, que franqueou os seus 
rolões, á iva Acre n. 73, aos seus co-irmõos, 

r0 
 

amanhã, unidos corno atá então, baluartes de um 

	

ou aocta ó o mesmo dOSdia 	inicio da sua gróve, O 
acLnllursieos reunir-se-hão das -j' 	jJ hioms e das 19 
ás Pi 

3erdo dctiíios (is  0SSU1(iptos :;. ir- rcalpitantes e. entre 
enira- (i--iiiie-aiõe iqoe dezero ser tipa'd, os metaliurgi-
cc traLarã' Jc O15o 0010 COitliflissõn inra enteacler-se con; 
o de jntení-pLes que erlá incumbida cc perquizar as causas 
c eprestia da iioa e de providencier cera o barateamento 

Ons pnieros olinie1itic0s de lDrirnen,'a necessidade, 
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Us !oLtatlurgiCo cm ale se ptivideuçiapo ibei 1:lar;L 
u} ':10 jws4uS 0111 lihotddo OO1Ct (l 	100 CO cgas que a 151- 
Iota Íe tocuíliei' às -000)vlas do 	aiact,, ria tua ia fitituo. 

0 ~Unções desses llulf101t$ 	cio 	iiiiiia fll(I são as se- 

A iiLLY1,,j VOS AParEH'ce- 

Embora eStiveSse llareada juTa um 10. t õ tiS is bolas 
teve começo a rolifliliu da Liga dos Opeiaiios etu 	1çalo, 
loa sua st1de zrot iseria, rio saMoso tia Uuhiu cics UpLraries 
Atiradores.  

ColUtuida a itjta sob ;4 	dci t. iiiütlio 
['odioso (uiiiiaiies, esSe cujtci alio cp1iea o flloli\ -e 1 asSoo 
lij de ter sido esta reusa,osarla. Era pala seu Ninado ronha--

cl intento e cliScu lido o assuinp lo da reunião havida li:ntem tio 
aniuuiicte do chefe dt, Foi id. 	0 Sr,PeiJro tu', que utici 
Tomou puociai' o Sr. eTuleiislíl Leal pelocaigo. 11015 j'1n ScIL 
uionic pessoal 

E relata niiliuclommrit, o 'iuc  e pas,0u  tussa i 
entra niterarios sapateiros P \ alies pcoptieiarioe de faiii'ícas. 
11 acceitaçfw ou titio tio ac't,idt' eiiialioiado olep~P tio vila 
da asscnibl6ii Falia etii seguida sobre a siltiavc, dizendo 
que «o miado de desuiclein ole convem a ililiguem ... » eito-
VC1iiOa, plt'S€Ut O Sr. Pidiuiae auxiliar o itltll,iilc'iltiiil10 
da cedeu! . 

Depois do ieiio leito i,idc pi':sidcltilC da as:itiijha, hil-
laram ajuda outros associados 

\ rosoluçtio da asseinlic1a srI levada ho, a 00111, ao 
conhecimento da comni isstio tios patrões, pita. cmi a do api-
laTias. se ieunird, 1 noite, no gabinete cio Di', \ureiiitii, 

MAIS cTt5lcg - a nt 	BtaLa 1)0 i0CLDO euii:OV\djO 

') iiuln'1'ro5 epetarim da Fadriru dc '1oeicio CICIOu ad' 
aíjiieciraiti lambem a greve acai teiTtlo pa~do liciji 
5111 Iça em todas as depcoi,Jeiteja» ciaruelie iiiigctrt'aitfe esta-
beieoiutertto 

Esta 	I[itude iufm deixa, 	oic eito, cio iofluit' síbto es 
operamos cia' «Carioca» que muncriono pioaim':, elevando eon 
sideravuia-iente o numero dc. grevistas 

- 	OS 11iESLS sai) 11)51015  011 1.11ER1J\Dlc 

Estando o cidade ciii oj1j1 	o cit'ie do Pol'tu i- alt eu 
inalar pôr cio liber(ladil iodos co -gi' - ita» 	e 	,Irdc'iru 

]:eos durante as arruaças. 
(is presos. no xadrez cia Central ciO Poii,- ti 	1,1 nnine:, 

li 	itIU. 
 

foram -elido jAmos em 1 hc'rdacle, Irm [lilcoas .talflticjo 
a u1iiinm às 	horas e 15 minutos daiaicio- 
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te a noii e todas os preso [oram 1dentifiados. 
Aos delegados dP ,lu4fcto [oi dada ordem para sol ar 

lelos os delicias 

10 AN.\11011ISTOS Í'lcr\n.\ai 

Quanto aos anarePistas prosos durante o rija de honlem, 
local Sou o chefe de Policia só sol a -os quando p01 ciluipleti-
termine a greve 

0 d.fTiiF'E 'DL P(J.TÍLS Tmç)cunhDu PELOS OPEP\DlO 

O Dc. _\uiclino Leal foi procurado. 1 tarde, por duas 
COMIMs-Sões de operarias, urna da syndicato dos sapateiros e 
fihiLra dos sapateiros de obra de mo 

\s chias eommissqes foram acolhidas polo chefe do Pr-
lia, a (lucro pediram para er intermediario junto aos 
iflirões 

O chefe, depois dc' OUYiO O operailos. píornctteii-llies i.iIiia 
) .sPOsla. para ania.nhf 

Á irei te 5 Dx. reeoberó 	arando remiiaiscOo de 
durIrses,  

FriOs 	5 PuLiCl.S CEN TI' IA[. 

-peza e di no haver mais receio de desordens, - porma 
00(00) cio .oliro-aviso iia. Policia. Central. 100 lraeas lo i ri-
fnntaii o raverliaria e Ires nutossocco1- ros. 

O hotigu e  ponderado «sue!ios da Boa a que me referi 
a) principiai- 11 fluo clisurso j digno cio registro nos Xnriaes 
pela sinceridade de cuas nvinlfestações patrioticas e hiinna-
riitaiias quando se coloro iillulr'chiahanlento aos soifrimeutes rio 
povo assaltado pela fome, ernquarrto O cruel meicantIbsif o 
aiign)i'i.ita diariauiente o ouro rio poucos: 

Eu-o 

«Na csfado em que a, '(-ida se encontra. o  Governo 
rir-via ter rornreheudido a lieoesidac1e iurgonte de-
tomar uma medida decisiva par) ulriflorai' o mal. 

À carestua da vida chegou a urna situação incrivel 
na (  ó mais possivel suppor[al-a. 

Era toda a parte cio unindo, quando as cousas 
chegam ri esse ponto, sia sempre 1)s governos tItiO 

SOCO) 0111 auxilio f10  prl\'o. 
Os rosponsaveis pelos nossos deslónos estão no 

dever cio agir. 
Dói-suba que nVi temos leis que permutam àS 

auforiílacles a forçar o retalhisias a moderar essa. Ire-
nienda exp1nraço que esi[ío exercendo para com o 
publico, 

Nilo 	uulrieL ruzío. Si a lei não existe, façam-na. 
E façam-na com 9. mais viva urgenci o, porque a 
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chegamos 1 um esac10 de absoluta ealrrnidade publica. 
Continuar no que estamos não é mais possiveL 

A carestia da vida chegou 	sua mais incrivel cutnai 
nancia. 

A(4 ha pouco tempo suppunhamcs coe essa tre.-
nenda exploraçéo que abi está fosse sónaentd o re-
sultado de uma torpe qonancia da pene daquel!es Ou 
vendem directamente co povo. Hoje, porém, omos 
dados lanre a crecuitr que o caso é ruouio mais meio 
do que geralmente se pensa. 

O que ha 4 a trama pavorosa do,; aliem ães. o 
dedo  allerno agindo como só elIe sabe acm, o dedo 
infernal dos lentos meftido na nossa ide para una 
crear as fieis loucasdifíiculdades. 

E. si o Governo no sah. Om» fique 	 lia 
grandes firmas ajlernãs empenhadas cm eçambarcar 
os nossos generos cio prírneir necessidade, rara deooi 
impor Os precos eaeeeradissinaos que elle team f ii' 
no mercado. 

E, si e Governo orce ter urna prova disso, oro- 
cure. pelos seus 	Pes, indagar em fontes seguras 
do nosso eommereio. Com  a rnanteig- essa exptoratra 
JÁ- eslá descoherlr. Nos r'aeies mineiras onde pre-
dominam os preductos lacticinios todo o nundc sabe 
que ha urna conhecida firma allena que em comprado 
toda a manteiga, urodocto, alis, com que a tal firmas 
nunca negociou. E o preqo da rnantcga está pela hora 
da morte. Um kilagramma, cpje loa poners anuor 
custava 3, estai bole por ít'3Ol), com ameaços de  cres-
cer muito mais. 

E' o processo nllena 	em eff'rvesceneia, E a no- 
litica aliernã agindo na sombra. E o 420 da perfldia 
lenta desorganizando e vida brasileira. 

E o (overno nóde ( Ct. P5de e deve. Ainda hír.- - 
terr, na Camara, foi apresentado neto Sr. Augusto de 
Lima um prolecfo de lei autoriz 	m' ando o Gerno o 
estebeincer armazene ou a  contractei-os com emprezo 
particulaog pera a venda a retalho de gcneroa de 
alimentcen senmaciata belia de  preços que ié to 
approvaóa pela Prefeitura. 

O praiacto de Sr. Ai;guto de Lima jé é aLume 
Cotia, mas taiver n,o baste 

rT situacio em que nO eflCOfl?i'flmn 	orces- 
serias medidm mais séries rache aao]eiita 	mni de- 
oisivas. E' PCCCSO Que se providenre lambem sobra 
ai exportpch para o cstreTemo. t as flOSSOS leis 
pela sua eceesive liberalidade, uo neo prmiftem 
semeftarite cois facamos ices regulaor do a.- - 
sumpto, mas faramos alguma ceuCa que venha acabar 
de VOZ com osa triste e atormente siha- eclanai-
toca em que no encontremos 
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issemos aima que a sifi:gáe era de caiamidade 
pubbca. Nirtuem pôde ir dudas a esse respeito. 

ccc siís , 	dado os governos teern o di- 
fr,, ou roE!i:or o dve" de tomar _medidas de rara 

recepeo. 
Pois que ria ager:.  

•io 	
Urna m"d

,
fs eeapeional de 

	

m3rntO. O 	dr 
 

Oh O executivo  011 
QueLri quer sue tenhs occíeres pro imo, que decrete 
uraenteuO1de a desap 	risuo dv gencros alimenti- 
cios 	OS ie'erida no 	iico Por um preço decente e 

c ave 1. 
Que d rtpessar!o F5'JI er-se O proljlefla já e já 

isso ' urna verdade, e sem t( mores 	sem vaeil1aqes. 
E' o POVO que grPa d tome, á a fome que iii- 

e desnorteir o roo. A fome já 	hoje fi 
num de rhet dc. EPs existe ahi com toda O seu 
ela co cortejo ele-  dâsc2 o lagrimas. Ha quem af 
5irrne que  nç temas com esta greve que epIodiu, 
i questão operaria n: verdacera aceepqiío da palavra. 

O que temes é o problemo da vide, o terrivel pr0 
biema da carestia da vida. E 	isso mesmo. Bara- 
teiem a olirnemaco, aue o nosso operario vohor( s 
er o homem oruOtieo de todos os  ~Dos. 

O Governo Que aia com e urgesr'ir e com a e-nor-
iia que - rroraeitO exige. 

O movimento grévista, Sr. Presidente, que melhor se 
nodcr 	saiicar um protesto publico prenunciador de 
graves oeOrdPtinentosjá repercutiu ra Crnara dos Depu 

e no Consetlq i!usimaa! dmln qspftal já urna indica-
cão foi anresentada pedindo  o andamento de um projecto 
riUP. na Camara, manda regular a exportará0  dos generos 
]imeniclos e dá outras providecícias. 

A, maior responsabilidade nesta, perigosa e torturante si-
que a esnecuizgãn srnercantil (?) croa cdntra o sub-

- -dneia do povo e da familia brasileira, cabe J, prefeilura 
o :i - i, icto Federal, £ DO Congresso Nacional assiste o de- 

, 	o —mar o Prcler E:aeeutívo da Narão cora uma lei ex 

	

sue o hnhililr 	Od' em defe 	dos brasileiros as- 
nerhads nlos ccloracloees r1aguerra européam. e tal 
o ohjo~ de uma íníicaeã que vou suhmettoi á sabedoria 

dc 9mudp  os sentido de que ás Cb'lnmissães de Legislaqão e 
Constduroo, munidas com o caeocer dica  ComE-Iisão Especial 
de Snloaão Puliea estudem e anrerentem uma solução 

a pavorosa Crise que ameaça a Naeo com a devida ur-
apneia 

Aeusrs uma firma ~15 de Ler açambarcado toda 
essa produeeão no Estado de Minas, afim de conseguir a ele-

"oo d0 Preço dss0 oserernioria, irflT5Ofldo-Q. 
Não °oroeso no s d verdade cine Çirrnrn aliemâs es-

'.i nromdsrn não é menos verdade :e- firmas de úUtrr 
510fl bfl' dr 	 rromy0 
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Ainda hontem, por exemplo, em um imporlante estahç-
1eciment0 eommercial desta praca, tive occasião de ver que 
see vendia por quatro mil réis o hilo da banha, gnero de pri-
meira necessidade e que, ha pouco -dias etraz, custava cerca 
de dons mii e quatrocentos. 

Soube então nesse estabelecimento que uma firma ita-
liana tinha por sua voa t.ambem açambarcado toda a producrão 
desse genero para elevar o preço a um ponto ext.raordinario: 
ingustentavel e fóra do alcance até das classes médias, quanto 
niais cia classe operaria. 

O momento não é opportuno para entrai' em detalhes nu-
ouciosos sobre o caso. E preciso provocar, preliminarmente. 
tima soluqão e o estudo, dentr0, das normas legaes e ÚRSti-
tucionfles. 

Eu, portanto, embora inclua no meu discnrs0 a narração 
e a investigação cio que 0000rreu e occorre até agora. limi-

-I arnie-hei. neste momento, para não interromper a solução 
dc questões cio gTalide rele\'ancia, que precizam ser resolvi-
(Ias e cieiiberadas hoje, enviar á Mesa á. indicação que. con-
fio, prrirluzirá os effeitos que tem em vista e que é eruce-
iOdo nos seguínte.s termos 

Tenho conclucto. (Muito bc'n muito bem. 

o lida apoiada e posta em disusã, a se 
~uirio  

tfliC5ÇÃ(i 

. 1 

« ndicc que as 'Commissões de Justiça e Legislarão e cio 
e Dipicinacia reunidas, com o caracter de Com-

inirsijo Especial de Salvação Publica, tendo cru vista a.s cau -. 
sas que 9LOdu7en a injustificavel e continuada elevação de 

los generos alinientirios 	de primeira necessidade, 
ijicluSive os de produiceão nacional, £(mmu]erii e. com  urgen-
eia quí a çravidacle do momento exige, apresentem um pro-
,ectn á': lei excepcional, acautelando cor direitos do povo coo-
tua a geral especulação niercantil cine se desenvolve impu-
noninI e. annac'ande o r,,Iiz com a revolução. pela impossi-
hiiiijdo ria cubsistoncia das classes médias, ceraria e pio 
lotaria. já vct imadas pela innaffiric'ni 	rernuneraçao rir 
Palho'. 

Sala da" 5e5sôe 	2 de julho de 191 1 , 	 llc'j/nu,oio d'o 
Jurando. 

O Sr. Presidente -- A indicarão do nobre Senador r'nvol'. 
nmbem um rCmlerifloeiot,, pois que pede que as 4áoinnnsrões 

de Justiça, Legislação Constituição e Diplomaria, reunidas, 
constituam eomInisj1 epoeil, afim J r- o-1 udai o assumptí 
noita indicado. 

A' vista disto vou suhmeItela é consideração dri Senado 
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Vai apoiada e  está  em  discussão o ro'liierin 

O Sr. Presidente --- Não havendo quem queira usar Ia 
cilaVrrt estú encerrada a çliccisão 

Va c procedei-se áv r)Iaião. 
Os senhores que approvam ci rcquei'iiuentri -lo Sr,p,-

ii undo de M iran cia quenani €vant.ar-se (Pousac  

W apirnvado e vai,  ser rociietticic ás Conimissáes 

()BL)EM Do DE' 

Votac 	i 	si 	da prü 	a  , P111  	dos 
Deputado 

 
n 	, do 1 til 7. que appl'eva. o accôrdo ce1etad 

entre os Estados da Paraná e Santa Eathiaiina, medi conde-
Jinu os limites, 

O Sr. Presidente 	O Si'. Senador Ruy Barhosa apreen- 
lan a eta 	 unia emenda que versa sobe a conelti 
são do par.  °cer 50 nestes [cimos, cimo a Mesa Isonteni 1 ez 
VI', a a:ceitou, Porque se versasse sobre a proposição cOa 
podarIa:i(icifal-a sem a rielijieraçíjo do senado. A votacão 
t ai íi s- o1- 91,  e-ra a poposiriio cia Cansara 

O Si-. Alencar Guinarães 	»ela oi'desà - Sr, Prsjdip 
ia rece-iïie que a emenda cio honrado Senador pela Bahia, Sr 
Boi Barbosa, ás conclusões do parecen encerra materna pre-
judicial. Nestas vondições ceçc a V. Ex. que consuii ao 

i -nado si consente ireferCnela para a votação dessa ensenja, 

O Sr. Presidente 	A eniepcia do Sr. Senador finy Bar- 
bisa á conclusão do pauccer', corno a Mesa teve oecasiãe de 
dii.er, rio fundo, constilue uni requerimento de adiamento da 
materia 000Tlue diz cine em vez da conclusão rio pareceu- tal 
sOmo se acha no impresso, seja a seguinte: 

«O Congresso Nacional, verificando, pelo ai-i, p 
da Constituição, que a sua competencia. aIIi delinicla, 
que appr.ova os acc('irdos entre Estados a que cile diz 
respeito, só se estabelece depois da acquienceneia das 
respectivas Assernbléas Legislativas, em duas se5ões 
annuaec. successivas, «a esses c'onvenios inter-esta-. 
duaee e, e que, na hypotliese vertente, a. nequiescencia 
rlac \csembl€as Legislativas do Paraná e Santa Cmitha-
atua foi outorgada. C1ï1 lima SOSSãO ordinaiia t Ires ses-
são' extroordinarias, as quaes, sendo extiaoi'dinapias 
não são oncivaes, na sentido manifesto daquelie texto, 
resolve não ninar conhecimento cio assumpto ante cio 
cumprida a conclicão essencial da sua coinpetencia. e, 
para flue  rua seja observada, devolve o accôrdo de iU 
de outubro de WIC,  aos Govei fla dos bus Estados 
:ont i'ali eis los e 
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Portanto, no fundo teatase de um requerimento de adis 
mento, e sob esse fundamcno ndependeuia de ooasula e,  
Senado, a Mesa 	5OiC SU3mSitcl_a á delíh'eracc da Caso, 

Os Senhores que aprovam o pedido de cdieroento fQr!riu- 
lado pelo Sr. Seaocloi Suy 	arhosa, Ou ara cvaat 
Pausa.) 

Foi rejeitada. 
E' appro\'aaa a proposiçOu. 

O Sr Generoso Marues (pela ordem) 	Sr. Pejdii[ 
requeiro a V. Ex. que corunite ao Senado se eoilseI)ta dis- 
pensa de lotersticio para a prOposição, que acab 	Sei: 00 
tada, fazer parte da ordem cIo dia cia amanhi,. 

Consultado. o Senado approva o recjuerimeuto 

Sr, Cunha,  Pcdrosa (pela orcm) - Sr, Presídens 
pedi a palavra para mandar L, Mesa e minha d hor cOo d:' 

01 o. 

Vera O Mesa e é lida a aeguinle 

DJ5CLARÃOO CE 'VOTO 

«Ojeriaro que votei a favor da proposia2.o da 'Dmnara do 
Deputados n. 34. de 1917, pelos fundamentos explaurdos no 
discurso do Sr. Lopes Goncalves, considerando a rnateria aio 
assente no ad. 40  cia ConsLitucpo e como tal, o accôarfr 
Paraná-Sanfa Catharina, independe da fõrrnalidsde de ser pré. 
viamente approvado cm duas sessões annuaes das dssemLldac 
Legislativa dos deus IsLado.s em Litigio,» 

Sala das sessões, 27 de julho de 1917. 	Cunl!a Pedrosa,d 
em 21  discussão. da Icropo 	ria Camara 

Deputados a. 33, de 1911, que antoriza a Presidente da 
publica a abrir, pelo Mirristerio da Viação e Obras Pu]oi-
cas, o crOduto de 1100009, especial, para pag amento de 
pesas com a Estrada de Ferro Itannra-Cc.rwnba no ecei'o'í:. 
de 1916. 

Ap pro' ada. 
Votaçdo, em 21 discos0s li: pronosiotio da Cassa  rios 

Deputados ii 	de !vis mc rirleadri elevar, 102 	 es' 
orçamento da Viaçbo para o exercicio coroCute. coosi,nacOo 
« Vencimentos e gíatifiearpes diversas», as Su0-c2nsic000õcs 
«Agentes, ajudantes e t.hesoureiro » e « Conducç.ro de malar 
a primeira de 2501000i e a segund a  do 200:0002000. 

Approvada. 
Votação, em 3u  diaussão, da proposbõo de Camara dos 

5) nutado- a 	 O 	rc a dosou de 200 ir 
como rcmconbeoimentç' Ros re!'aaL 	nervicoo 'iriatados oro 
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vantagem para o, i3rasil. no Dc, Oswaldo Cruz e autcwi72 
Governo a fazei as necessaHai perej5es de credito 

F' cppíazada 2 

na 

Onde diz: e D entoa contos de réis , diea-se: 	Tre- 
reatos contos do iGisn.  

E' aparo'yada a p 'jiasi$o, que vae 	Cru  
dr 	

s 	do- 
coão. 	

Go e R 

Votaç3to. em 3 discussão, da nrdposfão da Calhara dos 
Deputados a. 63, de 1915, que manda applicnu nas delictoe 
militares, aos offieiaes e praças das policias iu ilitur. actas cia 
Urdo e do§ Estados, as penas estabelecidas na Cima Icenol 
da Grmadn e determina que tenham fôro espacial. 

:üprovada; vae ri Coinmissão de Redacção 

APPÀflXiLIÍOFi CONTIU INCENUJO 

3° discussão da proposição da Camard dos Deputados nu 
meio 12$. de 1916, que estabelece multas de 500$ a 1 :000$ sobre 
cada locomotiva que trafegar sem os .apparellina preventivos 
contra a propagação ate incendios. 

O Sr. Paulo de Fsontin - Sr. Presidente, pedi a ~ ria 
para poder tomar conhecimento das emendas que foram for-
muladas pela rl!ustrada Corninisso de Justica e Legisaç3e 
Estou de accôrulo com todas as emendas apresentadas; pare-
ce-une, porém, que ha ainda necessidade de eubmetder ao ele-
vado juizo do Senado mais 'arca umenda e os rousequen-
oras que alia derivam Refiro-me ao facto ria ter a Coma--is-
cão declarado que cumpre substituir o art. 2, do pr'ojectc 
Pela disposição do rirt. 2° do decreto n. 1.930, de 26 de abril 
de t87. Na, portanto, já lei regulando o assunipto. 

NeGas condições parece-me proferivel supprjmir c art, 21  
a repetir uma disposição de tal em vigor, lento maia quanto 
referente no art. .31, a falta de apparelho protector a que se 
refere o art. i°, assim como a falta ou má conservação dos 
fecho a que 5e refere o art. 2°, inlpo]'ta, para empresas par-
tira nica, na multa de 500$ a 1 :0002$00. Ficaria apenas esta 
multa ram  o irão c.ruaprimoiata da drarrJa:foo raWtkà á cerca 

1ev' i 	'm*ujdj ao lüiio das esrrarico dc fera. 
E' verdade que esta disposição irão é executada por 

grande numero de emprezas eistetiLes de ostradas quer per 
tenecritpsil administração offic.ial, quer pertencentes 'a em-
presas particulares. 

Mas não é momento opportunn pera tornar obrigatoria 
Ga disposii$r sino em pontos p'arriaes ao traçado onde 

lala 2u1rnra 'Onvenrepris no farte Todrr sabem qrraprõ 
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cucto hoje o material impotacla do esfrangfto ilo inodõ que, 
provavel!ncnte, meeiiic imo estradas offii: ia:s. por La lIa de 
verba \ Lada pelo tngresco. a medida seda inexequível, 
ilavecia alivio outii inconveniente. o da iiiterllOelacóio. dado 
que o nulo dumneiloeil '1  4IOSIO Ivpnsiqo se limit;vse i muil a. 
de 500i$ a 1:000$000. 

foiop reli ende-se cjue esta multa pôde sei' zqaplicada nos 
casos de locopaotivas, porquin 'lo a dispositão do projecto que 
ostL em dicruseõo, estabeleci' esta multa para as ]ironaol ivas 
que trafegam cem o apparelhu protector. 

Mas, quanto Li cerca 'Sla multa poderia ser applicada do 
lima V7. porque ntio haveria eflipreza que nLiO ni'eferisse ii 
multa o construir a cerca. 7'o projecto no Má declarada a 
tilirma pela, qual a multa deveria ser imposta 

Penso, portanto, que ó prelerivel niin tratarmos cieste pro-
jecto da questão relativa ó cerca, que já consta da nossa legis-
lação, que já lia providencias que podem ser tomadas neto Go-
orno lurilando effectivo e immediato o que f7r necessario 

Fica apenas a queStão relativa Lis locomotivas e appui000P) 
neslac do apparollio protector. 	estas eoudiçôee o sui1pi'ecsio 
do art. 2,  4 riecessaria, 

ApiesOto 001110 segundo emer'da (1100 Ri ári. l°  SiI1aprn 
iriam-se as palavras «Ossiul como a falta ou mii. Cojiser\ILi 
Aos fechos' a que se refere o art. 21, E no paragraph0 un4' 

limiiar'ni-Se as palavras «e dos fechos»; fjrando, portou tu. o 
uro, elo exelusivaniente resi neto ao que diz repaito ao cl-
arelhn protector a applicor me locomotivas, pare  

.iiicon vinient e 	que o Senado perfeitamente cauhr'ce, eis iii- 
cendios dei erii-iínadoe PPWQ fagulhas que sii0 íxp:l idas jHs 
oh anil nó 

E vto o que tinha a dizei. 	iIi (tu lii'i iiii/iü beiii 

VeOni ii. i'iieSfl, São iidLis, apoiadas e postasi onjuicteiiiente 
'in liec ivPi mm a propoSicLio, os seguintes 

riu ra DAS 

Supiiiin a-se. 

Ao crI .3°-- Supprimaiu-ee as palavras: «aesio 	mi a 
falIa ou iná conserviezo ,  40° fechos a que Sc 
liSO 2'. 

Ao niícoiú artigo, paiignc idio i]flico 	-- ibiniiieiti-s0  a 
«e doe fedhú5 

i;iJa das sessRec 27 ib,  ,qJho 4' 1917, - Poei/ri (te F,0?ll,i, 

O Sr. Presidente -- Em virtude doe enienda apresenta 
ri cliio 	 a dimuisoij afiro,d 	rem cl 	1 uni e 
0 de Jl.iLca e Legielaco 
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O Sr São Luz Aive 	teto li/TIO 	:o :, \ 	lia 
presidelde, fi na J -1W Ll'11'L II 	1 	'ull iilr 	1 1 1H ( 

	

Ir IJIICI5i1,li Para a j1 010s1çaLa 11. 3.0, qu 	11 
,,i;nla ciii 	d cursSo 3010 Senado e abre crPéIROs para it 
deji:iii'ão 'i'is COljciO5 da Republica. 1, de entrar 	ri 
ijdein 11(1 dia d 	ii aiildl. 

O Si' Presidente 	Os Srs. Senadores ouvIraILi O 
111 lii 

	

	rQui- 
de 11 Ienvi'li, jArmAio pedida vó ar, Ji 

3 .UIL ,\lves, 

Os 	si.ihui'es 	ote 	a 	c1oirii1 imejam 	lr\ ailtur-;s. 

inc ei di. 

O Sr. Presidente .--- liada mae 1aaeiido a 1111130. 
I:\  rui ar a sessão, 

f)eaup lolri )L1111I do dii Iii seiTI11flt0. 

3 1 l°trissac 	da tj1'JPOSIÇSj da Camai'a d: 
v. 31 (?H 1917, 500 uJ3JJ1OVt o acedirdo i'elebi'ad eittI'i 5 
I1liui dos do PL1IOkflj e santa CatIiiiina, iiiodifii'a iidi-i1ie 	es 
iiiiiis (do m )slrece,' favolaceI da (Joi,nn iOí) (10 (Justltii çdo 

e DlplOne'icm e Coto Clii. seicli'ido ife Sr. 	iiii(ii' (/u lJ101õ"S 
( 

Lllscllssíio, til 	im, oposi13ão (311 (_3uiiiiiva du,1 4rpUi1d 
n. '0, (10 1917, mandando elevai. 1111 verba .P  do urÇar)Icillo 
t \laiai p31il e oXerrltii0 coiiriite, cOliSlRii011ão «\i'ncl1ne1l- 

ii gia tiIieaÇõeS divers:is>a :11 	U1)-CO1iS1iii(5iS sou) 
i3.dat].ies e tliEsOuFe11IU> e «(jündiicciji de 111111115». a pi1iieea 

250 :0008 e a segunda 4k 200 :000$000 t rum j~( 1 /Hl 

La 1 ik COi,ii,i/sJü J. 	/l1011rlS 

diseiissã0 i psoectçi do 	ruad o . $. de- 131 	de- 
e]:iiando suspensa, durante o 2° semestre ih3 eerrcnle anui'r  
a c0b]aiiíi do (itiposto 501110 veDe iii entíis. subsidici. ele.. esta-
i:idiEciclo pela lei li. 3.213. de 30 de dezembro di,  1915 e 

11111'1irfli3uji 	ido 	derrito li. 	1 1 .31 -. de 213 	'ir :nni:-ili: 	O 
tijas ILIX1N sã,, (Id 2, 5. 8 e 10.. ~do iedu aias a 

re-etican1eutr. aí- iaXi ii: 15 e  
PQ(o iii iS (o,t,,i 

a  1 a-ClISSd0 do projecto do Senado U. 1. de 1917, auto' 
1) Presidente da Republica a auxiliar com 20i: 0008000 

a ererrâr di 1.11-a n,rjnumpiito, nesta Capital. :I Ur. (I)swuildiI 
4 5 - ii z do 	pn/e-i' com/viria de Com lfl iss7 dc Fi non 

2 discussão li 11.fOS1Or, da Camai'a 'ic i)eputads 
n. 3. dl 1P17, uno autoriza o Presidente da Repul.liczi a 
11(1 W. 1410 \iwsierii da Justitia e NeROcidu.s 1)llerlores. o 

iii 1u1 1 III (1(1 li 	4:500$. pa ra pagamento uto do 	uiJÇIlïlLlll 1 
devido - a, ir. Fr flfldiScO Ipnacin Mareonctes Homem (IL! 
SI Pi. pi'Olsi em disponibilidade da Escola _\acional de 
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AlGes (coi jsa;ucci juavraccl da Co miaaão da J -' 
nançCs) 

2° discussão da propusiçã0 da Cariara los Deputados 
P 	2 de 191 	'1 abre, pelo Iinisterio r 	ia ão e Obra 
Publicas, o credito supolementar de 1OJãS :863$172, para 
atiender a desp(seas com a Estrada de Ferra Central do Brasii 
'(i/fl parecei - [avOrove da Commissõo de PLincrnças) 

21 discussão da propoiç1i-, da Carnal- a aios Deputados 
n, 11, de 19í7, autorizando o Presidente da Republica a 
conceder a Alexandre Gomos de Oliveira, operario cio 41  di-
vin~ da Estrada de Fera- Central do Brasil, uns anaci de li-
cena, com dous terços da aliaria, para tratamento de sauda 
!(- 'lr2 »OJ'iCCT faeororei do COnmíssd1- de Fina-asas) 

2-' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
a 13, da 117, autorizando o Presidente da Republica a cor -
cedrj a Puni,5 de. Barros Earbosa Lima, praticante de 2° 

da Directoria Geral dos Correios, um anno de Jicena 
com o ordenado e em prorogaão, para tratamento de saude 
'cijfl •srCeei' faaoroael da C'onz 2Stio de Finanças). 

Levanta-se a sessãc- ás 2 horas e 10 minutos, 

ACTA DA RE1i)lÀO. EM 28 DE JULHO DE 

PRESIDUSCLA DO lia, Facas) noacas, 	SECRETMUC 

A -1 hora da larcie aciamse presentes os Srs, Pedro Bor;se, 
Meteilo, liercilio Luz, Pereira Lobo, Ribeiro Gocicalves, Pires Fer 
reira. Jo8o Lyra, Dantas Barreto,flaymundo 0cEira.nda,Huy Darbosa 
Luiz Vianna,Jouío Luis AlvesPaulo de Frortit. F,- enciso $alle, Et!eiic 
de'Paiva, Gonzaga Jayme, Menear Guimais)c-, Generoso IIa quIs, 
\Tictorjno Monteiro e Soares dos Santos (20). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Si-.: A. Assisdo, 
Lopes Goriçalves, Rego Moutciro, Silveçio Ncrv, bailo no idi 1!, Ar-
thur Lemos, Costa Rodrigues. Mandes de AbueilaJosã dascan, Abdias 
INoves, Francisco Sd, Tiiomaz Accioly, Antonio de SuuzsCL de' Souza. 
Cunha Pedrosa, [pitado Pessoa, Walfredo Leal. [Jose a dilIa, Ribeiro 
çle Britto, Araujo Coes, Gomos Ribeiro, Siqiaira dc Mcciezes, Gn 
lbei'mo Campos, Miguei de Carvalho, Lourenço Lhpt)Ci, Erico Cccliin, 
irineu Machado, Alcindo Guanabara, Bcinanlo Monteiro, flodri 
gues Alves Adolpho Gordo, Alfredo Eilis, Euaeuio Jardim, Leopoldo 
de Bulháes, José Martinho, Xavier, da 5'd'a, Cancros-o Marques, 
Vidal Ramos e Rivadavia Corrêa (38. 
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w. 2" 	 se dao 	ci 	Coioa ria 

EXPEDIENTE 

Do Si i Seo'io da Caniara dosJotados meieodc 
os guasica 

pRoPoiÇõs 

N. 56 - 917 

Coagtess) Nacional resolve: 
Árilgo unico. E' o Poder ExecutivO auiorizncio a 

ano Ministerio da Viação e Otoas Publicas, o credito especial 
de £ 

 
7A87-7-2, ou o equivalente em papel moeda, ao camijio 

do dia do pagamento, a Saiiipaio Corrêa & Comp., prove 
ij 	de fornecimentos f,~Ros á Estrada de Ferro Central do 
i3rasii noexercicio de 1912; revogadas as disposições cm 
contra r o. 

Gamara dos Deputados, 25 de julho de 191. 	Jo 
eeouaic de Abacu e iSilva jresidette em exercido. - Au- 

r0fl1: Jcsé da Costa P.j beiro, 11 Secretario, 	Juvenal La 
rnartine de Faria, 2° Secretario. 	A' COminisso de Finanças. 

N. 57 -- 1917 

O Congresso NaeiOnaí resolve: 
O E' corcedidc, Ep Poder Exccud'€ autorização 

pare abrir, por intermedio do Miniserio da Fazenda, o cre-
dito especial de 5:3808628, pEla pagamento e. D. Maria das 
Dores Lins da Cunha Menezes, em virtude de sentença ju-
dicirria. 

Art. 2.1 Revogamse as disposições em contrario, 
-. Camara dos Deputados, :5 de julho de 1917. - João 
Oespucio de Abreu e Silva, Presidente em exercicio, - Au- 
LOiir José da Costa Ribeiro. 11 seci - et,-m), 	.Juvenal La, 
martíne de Faria, 2° Secretario. 	A' Gomrnissão de Finanças. 

N. 53 - 

O oogress: Naçjcaei reao]'e: 
!rL. 1, ' 	o PErder' Executivo ario zsdo a abrir, pelo 

:ivaiorio ria Viação e Obras Publicas, o credutT especial de 
6 :5OO, para citender- ao pagamento da serviços executados 
por Marcolirc' José Dessa na construecão de parte do 8an 
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radoul o do RÇudp ub1iru «Cirraes», no município de 
rJy, Estado do Rio Grande (10 Norte, cai 191.3 

Art. 20 Hevogarnse as disposições cal contrario. 
Canlara dos iDeputacJo, Pb de julho de  19t 7.  

\espucio de Abreu e Silva, Presidente em exeruico,  
tonio JÚSEi da Costa Ribeiro 1' Serietari a - luvena] Si- 
waNde de Faria, 2 Secretario. 	A' COflis5o de Finuças, 

N. si - 1917 

O Corigre co Nacional zecJle: 

Art, L° Eira o Presidente da Repubjica autorizado 
alicie, pelo ?Iniisterio da Fazenda. o credito especial de 
32:584$180 destinado ao pacamento de DD. Eruiliana Cobra 
Olinthr OIiithiii i Olntho \. ii dia (Jl nthc - =Sa da Ole 
ri Olyntho, viuva e filhas do ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, Da. Astolpho Au.-,,isto Olyniho; e o cio 8 :585i50(I, 
destinado jo pagamento do  1)r, Josi. Lopes Pereira cio Ccc- 
valhe, um e outro em virtude de 	 judiciarias, 

AS 20 Revogam-se as disposições cm contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de julho de 1917, ---
Vespucio de Abreu e Silva, Presidente em oxeicirio .- A11- 
fonin José cia CicIa Ribeiro, v,  Secretario. 	.luvc'rial La- 
unclirie de Faria, 2° Secrotciio, - A' Coinuiisscio de Finanças. 

tiO - 191 i 

O Congresso Nacional resolve 

Art. 1:' Dica o Presidente da BepuhRcu antorizado o 
chiir. 

 
1)c10  I\Iinistermo das Relações Exteriores, os creditos 

cspeeiaes de 15:0005, papel, 	90:0005, ouro, destinados cci 
pagamento de funcrionailos do corpo diplomaticoe coam la r. 
em disponi1ilidadb, e de ajudas de custe despezas que, p0] 
cieficicircici rio verbas, no orçamento cio 1911 ião puderam sei 
0~ s, mais ainda, a abrir, tainleem pelo aliudiclo muifliste-
rio e credito de 180 OOftl, ouro, supplernentai' ti verba 11 dc' 

iS da lei ri. 3.23?, de 5 (i .ianeiro  do 1917, consignada dc 
desp:zas exti'aordínai'ias no exterior. 

AS 2.' Revogam-se as disposições em contrario, 

Carnai'a dos Deputados, 25 de julho de 1917. - JoSe 
Vecpueio de Abico e Silva, Presidente ern exercieio. - - Au-. 
Lua ir' Jose da Costa Ribeiro, 11  Secretario. 	Juvenal La- 
inartirio de Faria, 21  Secretario --- A' Comiimissõo cio Fincaras. 

N. 61 - 1917 

(.1 CorigrocO i\aciona} resolve: 

Ari. 1.'  E' aberto o crecEto do 150:0001 ouro, supple-
cncnhiu ',. vcrJja 29 — Exercidos findos - do Ü1'(clfl€(flto  (Ia 
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lYl ii 1erio da Fazenda, do eai'i:ei]tc Lxel'eielo, para e papa-- 
mudo a The B:'azl (il'ea Socithern Ra ilvay Conipauy da 
garantia de juro 	,,so l ) ri ,  a capital de 6 .O00:OOO, Ouro. 
correspondente aos mezer jo janeiro a mato de 1913. 

rt, 2.' flevogam-se as disposições ana contrario. 

Camara dos Djutados, 25 da julho de 	917 - Jo 
Yespucic dc Abreu , SidaL Presidente eia exrreieio.  An- 
lonín José da CosiaIi ii 	cl 1 iii 	 ii P f 
niarline de Faria. 2" Seerel n'li, -- A' Comniiss90 de Finani'as. 

Do Inesilia senhor envi1ido uni dos aulographos das re-
soluções do Congresso Nacional, sancmona~ que iiijre, pelo 
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 3W:648$098 
para pagamento  a lunacionarios acididos de todos os rnínjs-
terias e cine Concede um afino de licença sem vencimentos, 
a Rodrigo cia Cai'valho tabe11io de notas no Acre. -- Ar-
chive-se. 

O Sr. 3 Secretario declara que no ha pareceres. 

O Sr. Presidente - Tenda comparecido apenas 20 Srs, 
Senadores, não pôde hoje haver sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte a mesma Já riam'-
cada, isto ci: 

3' discussão da 1)ioposi i 5o  da Uamara dos Deputados 
ii. V. de 1917, que approva a acc"ck celebrado entre os 
i3stadía do Paraná o Santa Catharina mOdificando-]he ,  os 
liiiites /COSi parecei' íororac'ei da Com/li Piado de Constituição 
e Diploairzoia e voto ciii sepa;'odn dn Si'. Alencar Gaincarães 

ci proposição ,' 

1' discussão da proposição da (limara dos Deputados 
'ia, de 1917, mandando elevar, na verba, 2' do orçamento 

de Via:So para o exercício corrente. consignação «Mencimen- 
 a~P)cações diversas-», as sub-consignações «Agentes 

ajudantes i ,  1 hesoureiro» e «tonducçõ0 de malas», a primeira 
ap 150:0005 a a segunda de 200:0008f100 (com parecer foco-
/0 'e7 (1(1 Coou i.cscYo de Fir,ai"os 

1 1  cl]CC'USSON do iit'iecto dc Seiiadc ii. S. de- 1917. de-
Mar andn suspensa. durante o  2" semestre do corrente alma, 
i 'lilnhiV 	10 i mposl 1 sobre vencimentos subsidica etc., esta- 
lmlee-idi pela lei a. 3.2:13. de 30  de dezembro de 1915e re- 
gnlai)iiintfldO 	iii 	decreto n, 	li .917. cia 26 de janeiro di 
1616 cujas taxas sôo de 2. 5. '8 e 10 '2 sendo reduzidas :i 
5 e lO 7, reepec'tivamento, as taxas' de 15 e 20 Y (do Si- . 
1-1m110 /r F'07? ti.,i) 

2' discussão do projecto ii? Senado ii. 1, de 1917. auto-
rizando o Presidente da Republica a auxiliar com 2O0:000000 

i'eia-{ic de um monumento, nesta Capital. ao  Dr. Osvaldo 
:iuz(com parecei' contrario do Com missão de Finanças) 

S. --i'ol, 111 	 3f 



2" ti, eusdo s 	nnvsi u ca Carnriu •uis 
ii. 33, dc 1917. uUç 	U' 	 Podui ic 	rl)uJ1c 
a rhrir, pelo Mjflj5PFiO da 	qstjra e Negocias InterMI,es. a 
credito especial d. .1 500, para pagamento ds vencmeatoe 
devidos ao Di'. Francisco ignacio Marcondes HOmem cis 
Melto, professor en disponibilidade da E'3a Nacional d 
Beilas Artes 	'cc parecer favoravel do, '3Q,nn1ssõr. ac Fi- 
nanças) ; 

2' díscuss'So da proposicu da Caniafé dos Depuadris 
n. 52, dc 1917, que abre, pelo Mnistario da Viação e Obras 
Publicas, o credito supplernentar de 10. 458:863$172 pI1t'2 
attendej' a nespezas com a Estrada da Ferro Ccrtral do Brasd 
(com parece,' fconrürel da COrn?,?çõf  de Finanças) 

2 discussão da propcsião da Camara dos Deputadm 
n. 11. de 1917, autorizando o Presidente da Republica a 
conceder a Alexandre Gouas do Oliveira, operacio da 4' di-
visão da Estrada de Ferro Central do Brasil, um armo de iJ 
cença, com dous terços da diaria, para tratamento de saude 
(com parecer favoravel d» C°rnw 1ssd0  de Finanças) 

2 diScUSSO da proposIc,c da Caniara dos Deputado-
a. 13, de 1917, autorizando o Presidente da Republica, a  con-
ceder a Plinio de Barros Barbosa Lima praticante de 2 
classe da Directoria Geral dos' Correios um anuo de licença 
com o ordenado e em prorogação, rara 1raiamento de saude 
(com parecer faunravel do CommZssão  de Finanças); 

65' SESSÃO. E\1 o !)E ftlL'I) DE 1c17 

WteSil)'CiA DOS SUS. iiltBAn) 5N1'O5, PI1E5!Dz'TE, E PErwoj bbORGr" 
1' SEcPtrmio 

A' 1 hora da twmIo abro se a sess7.onum caucoc etc 
Aze.redu, Pedro Borc. .feLalk', durcihu f cia. Pereira 'o 
Gonçalves, Rego Moit ro, Silvo:'iu Peru, ludia do Brasi! 	e 
Almeida, José Euzebio, Pires Farcei 	'711)CIro Gonaa''m. 	ciseu 
S, João Lyra, Elov de ou-7s Epitacio Po zoa, Walfi'e " '. ii, Paaas 
Barreto, Araujo Góes, (Ic'ilSur,nc Canios, Laia Via ias, .diaumi Ir 
Carvalho, Erico Coalho, Paulo de Fr nOin, Fattci;c 	tir P.uu: 	ia 
Paiva, l3ernard0 Monteiro, Alfre o Eliis, Eueiii i' 3m 
Guimarães, Generoso Marque,, Hmvaciav,a Corrda, uspem iO5 m3anios e 
Victorino Monteiro (3). 

Deixam de comparecer com causa, 	sicaaa 	- 	rtba' 
Lemos, Costa Rodriu(,s, Àbdias .'Te'e. T11 	CCuE', Aiiíoue ria 
Souza, Guiana Perirosa Posa e Silva, SihPi 	Bci2, 'iSçimr 1) ;o 
Mirauda, Gomas Ribeiro, Siqueira d 	Jnoø, Pomy Barbosa tona 
Luiz Alvos, Lourenço Baptista, Irinou Mae3ado, AICLr2d0 Guanadaca, 



5. 	Ii'},jj 	irl 

hnd14gumA1v(,, Àdol 1)11) 	otIo. Gonzaaa •lvaie Leopoldo ir Pu- 
ihões, José Murtinlio, Xavier ia Silva è Vida! lainos (as). 

São lidas, postas em dicusSo e, vem debalo, appi'ovsla a 
da sessão anterior e da reunido de 8. 

O Sr. P Sc-cretario dá conFa do seguiu! e 

EXPEDIENTE 

Ulfício do Sr. Governador do Estado da J3aliia. offero. 
rendo um exemplar impresv0 da mensagem que dirigiu 
Assembléa Legislativa por ocrasião da abertura da 1 sessão 
ordinaria da 4 11 legislatura, 	Inteirado. 

O Si', 2' Secretario d rclai'a que náo lia pareceres 

O Sr, Puno da Paira - Si. Piesicliite, o Se. Senador 
João Luiz Alves pede-me comrnuniear ao Senado que 
deixa de comparecer á sessão de hoje por achar-se adoen. 
Fado 

O Sr. Presidente -- A Mosa fica inteirada,  

ORDEM DO DIA 

ALTERÁÇG DOS LIMITES ENTRE OS ESTADOS Do PARANÁ E SANTA 
CATHARIN 

discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
t. 3, de 1917, que approva o accôrdo celebrado entre os 
Estados do Paraná e Santa Calharina, modificandojhes os 
limites, 

O Sr. Alencar Guimarães •-- Sr. Presidente, outro dia, 
;u ,endo tve de occupar-me, pela primeira vez, do projecto 
ao em discussão deixei-m( arrastar pelo curso que tomou 

o de.hrie, soa eonssqueuciai dos repetidos e insistentes apartes 
lo meu honrado c'ollega de representação, afastando-me, as 

uu cim ' ~zrr, do plano que mc havia traçado para minha 
ara 

') SP. Gmsnnoso MARQUES -- Não foi minha intenção per 
'bar o nobre Senador. 
( Sr-. :\LEN.'m Gvíanra 	embora não me dos-

interrupção constante que aoffreu o meu dia- 
ourso com no referidos apartes. 

Hoje, porem. Sr. Presidente, quero limitar-me áquillo que 
ao traz á tr'buiaa, e. para que me não deixe arrastar no-

pelos desvios a que me possa conduzir o meu hon-
rado coilega, eu escrevi algumas motas, 
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O Sri. (LN'Eh'lmv 	\l \1IOUES ----- 	Ex., aIdí, ja se ringol 
de q,,ie  fjz 1azemlo a loesnia censo quando faIlui, 	Ex. 
tel'i'inlpeu-ine e onsi anteinente. 

(1) Su,Vjsrrc''' Llal-LLs -- l-4e1'feÍlalileIlle 	xá" 
que iiie desa:arill'aII IJ'jU1'LM de V. Ex. 

O So. (IENEO5O Maaquxs 	Era natural, porque a ques- 
tão nos interessa o iiitj: ë cio interesse vital pala o noso Es-
Lada, 

O s ,\t. EN cio GL1\iilifijlS - Mas, come 	l55'. que r o II- 
mitar-nie ao objecto que me traz á tribuna e, para deUe não 
uns afastar, eScrj algumas listas, que peço licença ao Se-
nado pala ler. 

Não me juigneni o Senado e V. Ex., Se. Presidente, tão 
iueuuo ainda (lii,  depois do voto aqui dado, sexta~r ul-
lima, sobe o projec Li em debate, possa eu alimentar a es-
peraica, moesmo fugaz, de ver modificaria a diibem'açflu do 
Congresso Nacional a respeito do gm'aanssmnio assurnpte que 
delic 	Ib,jcHu Eu já não a almioenlava. amil-' dess-' (lia: 
não a jiossi, portanta alimentar aa- jj'a Sei bem que temos 
viina Cionalitução, a 111 ll ~ a] de Hd 	~~os do 
Ovos uodem'flí•-s, que rege o nosso mecanismo pobtico federal 

ú unidades da Federação, como 'a Lodos os eidadão' 
lassilvila r e habli antes do Lerritom'io nacional, unia 	certa 
50111fl.ir de direitos, carantias e liberdades, e ao mesmo Lempo 
raça as no!.Iraz do e eçã' do diversos orgãos cio podei' pu-

Wicn: Inas sei liuuii]win quE'. mmi nossa 4' COM Is 005505 CIS-
1Iflm(s já i'ão s' pôde rmai. contestar, não lia direil o mais 

li'mb não lia direito ni1li' iimcoiisisteflla, sitio lia direito mais 
Ilacilmenle IIlesroIlimecJve jn'epueile fjlme assenta OU se 
lilipara 510 pl'OICif (5 	'LUla e IlisSifliisfllUVelS dessa Consti- 
a ç á o, 

tini o nã 	f, puF I5'-O. i ][!, , 	100105 hoje nesta Casa, 
douiaadu inftlizni'nle, inio eslá por ssa forte corrente de 
dOsi'cspeito 	seienl coe Ikseierte, dos proceitos constituc.io- 
naCS que vae avassaiand -  iodos os espie1  os e 1 ransformamim-
(lo-Os em agenlos passivos dos caprichos dos,  novel-rios, urna 

ei ibei'çti, ttio ç'i li'ai'ia, Mo iri'mtasiteniente, infi'isigento 
do iJrS, (-latido  fundamental 

1-. SI ISSO liaM 1U2. musa c'sti'amjiesa si o facI o di Senado 
1 III \ 111 1 	o '- _undo lui n 	o 	projecto. ot 1 II) fllU IR 

fel uzruenl e, verdadli'e concedo, de imeiro aecôrdiscom essa 
1 ndiniia que 1 'edo dissolve. cine Ludo crrompe, que ludo 
al.ial'rljiza qUe Os submefte (1 vontade o ás preoucupaçães 

4 0- \ à- li ( oserno na sua vaidade o nos seus caprichos 
1 1iUO )I»)Sso ler Si(iO vondirido a esta tribuna, ainda urna 

\'i, M. dei'í'j da iip'' -'ssi-s de nii1ia terra, cona o fim de 
II,:lvem'I'r o So MIO li) eITO que comrnelte sanceionando com O SIal VIStO 	I000CISL itue lona] solução do projecto. 

4 pali4v') CO)4\IiIcIilIteMUIlfIiri'Jada do mestre dos 
!ll0l l'es do íi55j direito ('o1iStiLuional, li emilIeliLe Sr.- RUy 
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Barbosa, não O CI)1iC0i11ii 	a fl11111 niociccslx 	o iucninpí' 1 ciii 
servidor ria Reuh)icca ndc, ' °md°s íjej.c,es 	ic'cle augusLo 
rocijilo onde Pie jcntii'icn inlO a nuijesliicio ii' sp11 iniciO 
5 os rc'eliPsO, 	preheudenles de sua linieci ii,flhni e 
íiiço, é pule 1)3 eS[Ú, (i']iuHi'iiiu ieivaíia a vciilutia ciO 
uniu tão giando coaiqnisia. 

O voto cio Senado está dado e viu' se u nauuI di, duiiii 
iodo tenho. Os interesses ci;i sitraeãeo a 	ilie dedicada- 
ineite sei've, isso acoiiselliarn, e 155çi i)Sia . 	1Ouaio imporia, 
que cm frangalJios fiqne a Peflstit.uiçdo e os nossos wAllnaes» 
r'scein a regstiar, cio hoje ccii tenuite 1 n, dos niais tu-
nstos e dos mais pei'ie1Oscs Preecdcoules para a vida di 
e í iii eia. 

Não venho, pois, Sr. Presidente reaccenclei' nin debate, 
reanimar uma disc•usso que já si' me a Pgtiia dP ineffjcazes 
rematados. luintil seria o niqu esforço si a tanto ccc ani-
masse. além de ar riscar-me a ineo  irer no desagrado dos meus 
iuurados coilegas, tão gentis Sempre para comrngo, atriofi-
rmanclii-lhes a paciencia coou a ropetictio cl e arg'.iinenloe, que, 

XfuOStOs 00111 a lucidez e cc eiicptos da uniasTa dt, Ruv 
Farbosa, não puderam eonueceI-os da razão e cia justiça 
'ouic que combatemos essa f;reposiqão. 

Minha missão ci mitra, nuulo nicnos a pera e talvez mais 
interessante, mesma para aquei les Os Ine 	a honra do 
suo attençdo nesse momento. 

lTjndc d trihuiini, outro inicuilri iiii eiiho que o de for-
necer subsidies ao historiador futuro laia e perfeil julga-
niO]1 ii dos 005505 actos, iii) fwpRpioiÁ e para exacto conhmcei-
incuto da couducta dos homens e ice poderes puLO ocos cio 
troce de problenoas, como esse dc que Praia o m1'ojcae4o, que 
envaivern i.teresses dos mais relevaïttes no jogo cio systerna 
pel;tiico que a Constituição instituiu 

Todos discutem. Si' . iresidenfe, cm cpiestão cio limites 
eni 1' O [(1011 Etadn e (i de Santa Oathariuia, fias pouro- sd'q 
ciii \ 'idade, os que a conhecem 

O farto de existir um pronuneiamej o formal (1:1 Poder 
.Tiiciciai'i leilironoidn com a cuPoridado ci' uni jcilad c 
1'touio de gania Cithorina á juradicção i:b055i e inn:anio 

1 extuisa sua de terras que lomnoram ao sul dos rim 
e ígu;issii, e confrontam coo: o Paiaguiv e ia [iepn-

iaiicic \u'eeitiuna, uid' basta, cm mcii vii, pala jiustifirai a  opi- 
MU -Mos cine s'iste'iit ana que a , solução mcm a esse 'onflieto 
pci 	Si' 	Presidente cia Ropulauica mio o ci r'cdi'clí irieúnstiiau- 
cuoiial Cli' 20 Ic,  outulmio 	convém iim11itisumo ao Paraná 
ai tende' aos seus interesses e perVa -O de 010 piei OZQ to~  
vil 0115 suas aspirações. 

Fssa decisão dci uuituuual, nicho ci' -r 110f'i'ida 
Ou' (sc'c5li\ -a á sua counpeteneoi. am'iita em falsa causa, 

cri Já o disse cri ijiili' cçtiroido dicii 1 (1 iiiiai'ado tc'-
cimo peicu 'mas°rias o i.ir, t,cpo (;oimr:ilvc's. 

causa» terqu'  o pi'OJ'i 'J'i'iiiuiiai desprc-
apudiculai' de 'iii iiwou1i1ieiirim lula coriMPu da 



j 6ú 	 • ÁMNACÉ DO SNAno 

~slãoi «porque; estando defnitivan-ient•e fixados pelo 
poder competente os limites entre os Falador litigantes pôde 
o Supremo Tribunal resolver a quostão nos termos cm que 
fca proposta, desde que se trata do applicação de lei ou de 
tazri' respeitar limites já estabelecidos e NO DE DETEP-
MINAL-OS SEM FUNDAMENTO EM DISPOSIÇÃO LEGAL. 
prcfrriu a sua decisão exactamente para DETERMINAR qui-
os limites entre os deus Estados são OS RIOS' SAFIY, NEGRO 
e TOUASSIJ'— quando nenhuma das cartas i'ógia alvarás e 
pr-ovisãe invocadas cm amparo desta dei-n tinha preci--
sarnento estabelecido laos limites 

Por induceôes e deducqóes, cruast todas iiteeieas foi que 
clle chegou a faca conclusões, 

Basta considerar que, estudando a formação historica 
das capitanias do Brasil depois de assignalar que as cartas 
ou diplomas aos clonatarios agraciados, que gosavam cIo 
titulo de governadores de suas terras, fixavam a rais de 
cada urna em zonas paralielas, por linha geograrbicas ti-
radas de nrc ponto ria costa san direcço a leste nota to-
davia, ciae essas linhas eram em regra, imaginarias e Tiã( 
podiam, com os instrumentos os mais exactas, em um ter-
lene riurfo conhecido, ser traçadas, mesmo porque algumas 
havia que nem foi possivel declarar o ponto em que Pia-
eipia' rim ou acabavam, 

Mas. ao mesmo passo que isso estabelecia. e consiJe--
rara is srrbdivisõee que com o correr de tempo se foram 
or,d-raiidn n°Sas capitanias com a crearón da outras novas, 
senprí coar; limites impr~amente deforujinaclos o que im-
portava em affirnsar a sua incomreteucia para eonhecen dc 
feito, por isso mie. com  taes tihi!os e• com Laos linhas irna-
'inarias hnpnssiivd seria concluir qup entre os clous Es-

fados liavinni sido estabelecidos, pelo poder competente, na 
respectivos ]iniites julgou o Tribunal que elles eram os 
tres citalns rios, quando d certo cine em nenhum dos alvaaó.s, 
cartas i'iq e provisães que, de 1747 a JS21 foram e;e-
didus pelo goverrol cio metropola' portucrieza para a PrenCíri 
da capitania e ouvirloida ele Santa (Tatharinn o annexacãn a 
dia cm adIa e fermo de Lages, raid aquelle ultimo anuo 
fencrtr ii ate 5. Paulo, se faz referencia a taes limites. 

E' eSta 	pi'erisarnente ri verdarle, O Tribunal, que, a-e- 
leitando o preliminar de ua lneompetencia. - porquanto. na  
hypotl;c5e, d se tratava de anglicacão ala ler. ou ele fazer 
respeitar limites já etahelecido, e não la determinar li-  
adies seu fundamento em disposição legal, dó a sua decisão 
mira o feito proforo a Rua sentença. offerccendo apenas 
como fundamento desse julgado armões e argumentos» cm 
favor da pr'eteneõn cafharinense, sem citar o texto da lef 
que efianu definitivamente» aquelies imites entre os dous 
Estalos 	crn siqua' a data dessa aringosto lei o noIte ra-- 
ferida 
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7 os on osi: 	EoLo, o rolo de demarcação 
CIO 	(1 	 •71 nd pICCISOU que ri rio Sahv e o rio 

onow orit 	o - duas cornolcas? 

Eu roopondo a V. Ex. 
e ¶171 s refe re ás linha divisorias 

ii 	 -° 	ioi i1I • e São FriielSCO, pertenceu- 
111 III H 1auIG 

(7 	 Gy'nij çro 	'lenes a do rir, São Francisco, 
n:oTpio do i7uareIua Eaar- demarcação não dá razão a 

neste rrtc- 

(1 eu 	1. 	 (f rC[\RL 	Iennem ciii 1771 á 
ame li '- 

 
Paulo. 7o divisas essas, intermunicipaes 

:án são AviSas de ~mo de capitania; não são divisas entre 
jisiadOrAs a~skaldar devidarnente tabd1eejdas 

rapes Roer \lrTrs - 	Mas, 5 esse tempo o Paraná 
0:11 fra PnPH2mia, ein çnMarca de S. Paulo. Era uni districto; 
-ii I'°i 	r1OYIII For-a rn -ss lard i  elevado a comarca. 

'io,LFO1 LIÇ1 ( 1M e,5,ss — Pertencia á mesma capi 
ii 

) 'o' ï oro-a- ito 	i' 	 i0 darrná herdou o direito de 
S. 

	

ConsyMpa 	I iiyPeiffiose é inleiramerile 
a' 	 a - do dioilS stabeleeidas entre eircuifl- 

'o 	r5-p de dividas in[ermunicipa.e 
o lein ma 	 , 	Tribunal, que aclamou sua 

a 	iii 	d- 17 77 pai a lr;Op}acor ris rlirilos de 	ante 
El~na onda i= (1 raiam IOZ dpolo surt propria seu- 

O Sn. Loí,ro Rr 	1,, 5 	- 	selos mais modernos; de- 
UM 

 
ii 1821. 

SI. 'LENCAIt R:11\LIRÃFS -- 	-para modificar essa parte 
(As OWs eslnbeler''is nosso aiva á, o acto que tinha sido 

entre rlï'as ninír i;nlidodes do mesmo governo, e 
j]r-'S oãçi ar pira d- rirvariri °ão Fi - ar'iscr do 

Pardo. 

Cor rO1l G0NATI'rO - IlOrdCo Já petencia a Santa 
P1j1 rr- n rin São Frrncisro 1° 	xic'on-ieratr sobre este 
id q 	'or o ilimeRão 

1 ':r - C Guiatuiens - Co, o io(7alá de 1749 prova-
5 - ara doirr final da questão r~ determinante dos 
mal 	110''-' deus C0';erflos, o lúnite entre Paraná e 

'dci o iI'r 1 O 'doio n 	-a-ano o Coahy. seria a barra austral r-i 1 
1 OY :i'O O o Parionil teria CCfltOou nn sé a ilha. -o 

WlAr.o raio , 	 F:nosco ('0010 o 	a'" forjO ÍILIO 1  `?0 70 10 1 ' 	1 a557 (7r- 
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Lonas Goxé.u.Vrs 	é) auto 	Ii 	ircacão é e 
lo S. 1 1 n 	co f. 	V. Ex. 	(Hlt( ti qiu 	1 mi iiliIfliL 1- 

P105 (1 11 0 depois se oiistitiiira'ii riu Piuviniiiis ? L: nhiit( ra 
cd i leincilsi ra r que V. Ex. esté iquivoi'ad. 

O SR. .ALEaO.0 (l1.\né55 	À st1111r11ia lo tI1iiiii] Ff11- 
.tiu-se em falsa fé, 

0  Síi. Lonas Grixçsaci:s - Não apoiado 

O SF1. XLENCI.iI:L UUIaJ\RNES 	1) tribunal. p011 anl ii. não 
decidiu lo are rdo com leis ilniitivas não julgou o feito por-
que o prol ondido cl licito cio Santa Ca tliarina assentasse uni 
diposiçõs expressa rio lei, no rosiuitacla pelo Paraná. Coo-
li-a i, pedIria regra reguladora de sua compotencla por elie 
lflOSfl1O iafeorii'a e fLlnclaniOFitLilnlentefli'mada no contexto 
de sua decisão, o tribunal « determinou » 	limites para 
os dous Estados invari indo assim a eorupot ene a legislativa 
do Congresso Nacional 

PiSa. LOPES Goxi i.ves 	Baseado em Weumeu 	h is- 
t oricos e ii'refcitavpis l)opniuentos au thent icos que estão mci 
vigor. 

(O SR. Aicxaxit Gular.IUÃES --- ESs julgado, pois, que os 
partidarios do aceói'do que eoiubat o invocam para justUicar 
as a'antagcos que, pensam, delle i'esult aio para o Paeaué. não 
pôde. uicm (](,Ni,  c'ontitu ii eluiliento de ponderação na apre-
ciação. 

é) SEI LOPJOS Gmçc.\L\ as 	Por que 

0 SF1 . .tLENdIiEu. (!iuIxIAnÃEs --- . . . do ali'ance deste acto 
Elte é exorbitante das atti'ibuicées e aepon(lo assim os apartes 
do nobre senador das atti'ihuicôes. 

0 Sn -  Jops UiOxç\Lvi:s 	- )no 	' sorhit.arite 	O t ri-- 
hunai ou as leis ? 	 » 

é) S1,— _\Liox í:\ui  (P'uauiui.Bcs 	., eu Fericli 	ao Podei- Ju. 
diria rio.. 

O Sn l.jnas Goanuxucs -- Então V. Ex. leia as rompe-. 
tencia 	do Poder .Fucliciario . L'' ou tia questão. Nesse ler- 
1- uno. E Ex. fluo t em lazão 

O SP- ALENCAR Gr'uucn,rs --- .., além de firmar-se em 
documentos não existentes nos autos. Assente em falsa cousa, 
parte c]c um falso supposis o como tal não é da natureza das. 
cpue firmam 1 iu'eit o e 1 ou'uaju incontestes e lo itiinus proten-
e5es eouiioacte Santa Cattiarina. 

O Se,. Lonas (Pi c' n.eio-u ---- Estimo que 'é. Ex 	é icii a 
lii e este caso, para responder-lhe cahalment,e 

Sri .ALExciii (!P;lauanÃEs - 	Não é meu prOpOSifO, So. 
PresLlenie, fazendo essas considerações, descer ao minucioso 
exame da quetão no seu aspecto ,íuiidieo. 0 flo.sSü debate et 
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nalnraineM 100M0  pelo isf cera dM t'iincíôeS que aqui 
'ce creu e 

O Si". \IiEnEs oi' ;\i.iiiEu \ 	.'ijDOiflílÜ. bon-0 rtLIEY(\Fi ('iJ\Àis íO]]iO, lDOi'éifl. i1i) 5é O 
la 5 inibi' pelo _\nizofl:u, como iIIulces collegas estqcy 

a (lvjcc ii r-me sempre com essa .lec,isio. julgo ser do meu 
dera, na ejeTem elos IIIfEO'eSSeS que aqui i'epre.sento, e,  
do o» do Ecu Estado, extraordinariamente prejudicados, 

quei' caiu Mm eentenea, quer com o aecôrdo ele 20 ele Outu.. 
bro. deixar p10 menos consignado nos nossos «Annaes». como 
lftiInPnto de ini'OI'maCo para o historiador futuro, o que ci 

o que vale íSSÚ sentença. qual o seu alcance e quaes' os seus 
e lïi'i los, bem como uma ]]i'evo noticia do morbo por que dia 
Lcd proferida. 

Permittii'nieha assim u  Senado cine  leia e iaa inserir 
no mcii discurso, coma syni hese adiniravel de tudo isso que 
eu rlesejo que fique cooetanc10 cio registo dos nossos lraha-
lis uNIa (asa, a reepeilo elo valor desse julgado, as seguin-

les palavras escriplas pela perua autorizada de um dos nos-
mais eminentes cone ias o illuslrr Sr. A]eindo Guana-

bara. cujos esluclos sobre a questo valeram-lhe o cOnceit 
i11 que e tido pelos i:ararlaenses. como um dos mais bri Ilian-

Ie e ijivotçlos rir'íensoi'es da soa causa, na irnprensi desta 
Capital. 

O Se. Lonrs GONQALVES -- E' digno de louvor o ac'le de 
Ex, naalvsando a decisão do Supremo Tribunal. 

O Sei. ,\ilea'r.m Gr'iiR.'Oec 	S90 ti'e» pasmas, Si'. Pre- 
siebente 

o llistri Seuadoi' 

,<Está erriliare'ado o accórdão cio Supremo Tri-
lunal Federal que decidiu a favor do Estado de Santa 
'a tharinni a acc:- Por elie proposta contra o Pai'arr 

safim. reza e'lle, de ser conciemnado a reconhecei e 
ecpr'itai' «o limites Iegaes entre os claris Estados» e 

i'tiIxiii' o5  teri'iIüms pertencentes ao Estado autor. 
los quaes estí'i indevidamente de posse, além desses 
limites». E1é 0550 arcérdão assignado pelos seguintes 
Ministros do Supremo Trilaunal os Srs. Aquiflo e 
Castro. Presídent e:Ândri Cavalcanti, Piza e Almeida, 
Manel Mui'l lobo e Obreira Riheiro .Ass ignararn-n') 
em' iio 	e 	5r, Rili'ii'o de Almeida. Pindahiha do 

IMOS Macedo Soares i, 't-lermin o do Espirito Santo. 
\ roâirriaaj'avor ci' Santa Calharina foi firmada 
ie 	votos do» deus juizes desta soCeO 	Srs. Godo- 
'iedo Cunha' ,\ntonio Pires iIiii,  Coram chamados a 
pi'ofei'il -.o pala complefar o numero de dez juizes des-
impeul l~ noer's»arios ao fnnecionamcuto rir,  Tri-
bunal, 
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Com justa reão, esse eccórd.0 geriu desconter 
Lomento e su orem Qiemn o ler, não cô não appi'e 
henoe os ternms - o questão, corno, ainda Oie!ios, per-
cebe a exiteic'o cio tiucIOr firmados ask pü;lec com- 
netente», qo seriam o assento do 	c de Santo 
catharina» o qual ode, mandou nree'e'ceer contra a, 
posse de S. 7a'oio e do Paraná». 

Em verdade, taes iulos não exuiral' o direi 
de Sarda CJiseí ino» riria á rinão uma o: acasda rTee-
bole. 

O acrórdão em ]eiStriO não reconheceu, d 
moda algum esse drio existente; 00 nantrario, ao - 
conheceu o que ha'iã cecutente da posso iivmemor'aI 
e de ,iLulos liquides para «doou» ao Vísiado de Santo 
Cotiiai'ina «urna zona de quasi duas mli cm qua-
dradas», habitada por quosj cem mil parancemos, OPOr 
o es,̀ Orço. o trabalho e c, dinheiro de S. Poube e de 

;rnclafnm )O'O-(ães abriram estr'd:a, eseo--
betsccram escolas, assentiam m sumam, o elemen-
'es cie vida e de civilização. 

Esse territorLo, comrenondido entre os :iO 
e NegPB oe, norte e sueste a serra d° Moi', os 

seu e atrafc'ts ec'i' 	res c sw o 
-'eSta os P"u Pia :rv-C':ss° o Santo d~mo no 

pa! Com a c''c de P'a- cc'tcroen a 9. 92U0 
'O ue 2, ÇPIcn dc 	a -c1;-. •- 	 i'ius 	ema 

i: rc j'i,-i 	(oro e 
(is Ci fahe, rocir' oS iL- 

0tCC OU'5 tissar, Eusq V~ C1fl' 05 o 	Ci1 0010- 
ehc. 	SQP cios rl, 	a) norçr 010 
- 	

O e de t esta 011' sIm 0)0 c'ia pd- 
o -moio 21A o v02 °ah , ['arrufe o ;t averoa OOlOfl[C l 
OSSc [CCI'dIl -a lo: 15nlr,!e '-cOpbeici.; come perteo 

o 5, Paulo' dr-ni o TmpeFiO, haucimente o 
A 	srn-láo (e• 	T eslativa que era, snh 

JoastUCARO de 1 324 CI LO CO nodeo competente 
e Oivisdo 

 
lhi, 	da Brasil, fixOO de  - 

1' tI','Olfle'lfc 	es 	ntoe 	1 0 	Provincia 	do 
.1 -pO. 	CJ'O 	-mSe, um o; mesmos de  
p1i]l;sta 	jt.\4(r ,-pe orom conhecidos e 	'sois-os EvIoerteme1e[e p:1, o :eienrd de Santa LI 
no deprsoçga ao in i-p- Negrt, e r - 	no essC  pe -il: 	'bOist'L ri'p,j5 dea 	acto do rindo 

'-['O' sósp sós 	e rarteAv A1nde avanis esta 
''['fl( 00 fose MUÇU em dispesiç - 5 s»m»iores 5ob e limi; °s 

	

	:isoe, alvarás mi corou regue o que 
1 'oeàmos, ainda arsao  fierd'- 	dednj[jo'c mente 	rosohl '[ 	J'\"lO LI 	Pi or[' 

íi,J, 	cl 
 

lei c,u Cl'lSltl -use FíovI, -;-Oi.p (15 
'2 Coo 	a revoam'- ondas a eil,is03es e; 13 ' dCVs 11Osterir;'o co Cr1m3 1'ime' 
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demonstram, á evidencia, que nunca houvë duvida 
seria sobre a legitimidade de jurisdicqãO do 
Paraná nesse territorio: entre estes, avultam o 
«decreto de 10 de novembrou de 1859. que ermo 
as colonias militares do Choiiiii e  do Chpec6», e so-

bretudo, <o de 16 de 'janeiro de I86», que submetio o 
guarda nacional da provincia do Pcran,ii ao regímen es-
pecial cio decreto de 18 de novembro de 1857, por ser 
essa província lirnilropha cone o Republica, Argentina, 
provincia a que escapou o de SacIa Cohlorina, justa-
molhe norqie não era fronteira. 

eAssim, o direito do Paraná, ao territorio em que-
dão, assente não só na posse e jurisdiccão de S Paulo 
e delle, seu legitimo sciccessor, que remonta ao principio 
cio seculo XVII e conrftue o melhor dosíibiios, como 
ainda, na co'nfirmaeão e reconhecimento pelos differen-
t,es governos, que se 1 cern sucoedido no Ei asil, desde e 
dominaco colonial 2Me. ernanciaq5o repubicana. 

«Data de lS'I o pretenção caíbarínense de trans-
por a Serre do Mar e apoderar-se de um territario. que 
nunca 113e pertenceu. Nesse cano, o general Anthero de 
Tirito, então seu prcsidt. reclamou do Governo de 
S. Paulo a entreen dos campos de Palmas, chegando 
que csres campos cotavam cornprehendidos l't termo da. 
vilia de Lares incorporaria a Ows (ietharna eco '1820. 

generaj Ao Paro de mula não  alegs e por'Om 
posse ou .urod0e5o dc '0cm cubicada nem 5e penico 
apresentava Iituics que jusfíiPcsesem essa pretepão, 
apoiando-se, aperia, na t,ridPão Oral; O bem de ver que 
o Governo de S, Prole não abriria mão c!e nan temi-
todo que a5 ieaulit 110. OCR iHO 005 uoloflicors haviam 
eonqnistade iOg hesan1oe.o, e cleede etãç e leaviam 
nossnid0 e povOado, apenas porque tão frag'iI aliegação 
lhe era feita ãles o semente 'da ambição)- estava faneada 
e havia de germinar no ccj'acão eathario, se' o 
dia, a coragem e ri valor dO bandeirantes paulistas, que 
eonqiiistmiram esses territoi'ios, haviam de ser 'ennulla-
dos pela argucia, pela díalactica tortuosa der clesen 
dentes de Pera Lonas, CubO antepassados  nunca tive-
ram a decisão rie005sa rio cara trausceor a serra do Mar, 
(emepou r»ntão a eshiimacão rias velhas nrovíses de 
9 de agosto de 1847 e de 20 do novembro de 1749, que 
são hoje es ruelhore,s titolos de Senta Cnttiarina, os 
punes clnohifnrente não c'egitav 	dos seus limites 
adneinisti'rqivos e que são, não obstante, o assento do 
necordã0  rio Supremo Tribtinail 

A essas provisães, junta-se o alvará de 9 de setem-
hi'o cIo 1870, ooe mondou descn'nexar de 5. Paulo o, 
n'ilia 

 
de rezes o incorporal-as a Santa Catharina, a, 

(0110 r°vel'nn ficaria, de então em diante, sujeita. Para 
conciliar e, intorerelacão dada ao aviso de novembro 
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1 19 	iOii] 	oi\aIa, 	nsI ei a-sí. 	contra a 
104pl'ia 	\i:01li 	540 tei), 	94 	1rlr elie se 

a 	uiH 	Eailiniiiei», 	l 	.iii•íl 
a 	liral 	,I!1j;iI,n'iiSl 	.4 

14115 	 i]l. ajilca i'lir 	a O 4H45 a iiiiliiH 
niip 	iIIrI 	Oii111i1d 	1105 

111115 1 	1 til), ii 
OH 	HIfl' 	iibaa, 	a 	I tira pie 5tnin 

thiiina C1)5uC)JjI) IeiliIli 1)101 ii4ifiiji 1 511)) flfllJiJ(i10 
ia roni]mIa 	i.iiuuioei ir' 'pheiivsziij, ei qu lisa 

1: 

Eia -111 1. Si 	Presidente Mais beiJa synthese d0 que 
11410 tuíl 6' 	li4 	iue vNle,  vil 	 eu n60 poderio 
produz i'. 

ar da-a, SP , PreSido Je. peço licença ao Senado para 
leiva' ianhm aimi 1r_iuzida a iriínlia impressão pessoal 

.Obi'r ess0 pilriamentn, lejicla aos colleg'as algumas paginas 
de ora irlo 059 liabalho neo sohi'e a InesJóo e que dei uli_ 
'narnen cd publicidade. 

suo eieiiicuios tstís lues ue OIO 5ervii.  dí ,  base ao juizo 
1 0 Ismomador Futura n —Mo desta quesi '. do valor des 

.ihado e oa ionr.turl1 dos flr's' 5 hoiiiens. 	 - 
E' :1 in dia impressão pes:ial . Desculpe-nie o Senado 

si lhe tHa 	1 tlfetir'6i. imistin voas paginas: 

«Considere-se a ronipbsiçâo do iSupuenio Tribo-
!1o1 1])) inoniento ciii que foi preterida a primeira ao-
eiró0  contra nós, eia 6 de jnihr d.0 1904: pondere-se 
ecali attençóo sobre o val,ii' dos iofo de cada um das 
nj flustros que toinaiam parte no julgamento e Vê-
e-ha i infloon'.' O  9fe leVe nele 't presenca de dons 

mires chamados a Idt.ilua liora. sai subsijtuiçãto a 
,iU9'r4 uiurentea.' 110 lucram da lJ1°flinciar-se qiiae 
14' ij pireza sobre a questao 

.~U \Oi 014 \ eitedores COO tià [105 OS dos no -  
ii EI es relui ei' Andr,s Ca-a1'anfj lisa e Almeida, 011.- 

morro
eiii li bpii 0  , Maiioel Mui t alie e. dous juizes -

do l)il.tirl,O Federal G,dofJorio Cunha e Pires di 
\Jl'lquerqlie. Cmii luZeiuin- 	inC defles os dos, ml- 

niaiiío. Macedo 1Ai's .iii1liIivh 	de Mattos. fleniin lo 
Ir Epnit0 Santo e lli)eir, 	la \lnipidi, que nos, foi'ari 

La ro ri ve s 

	

Eu assst: a asa niernei orei 	e recordo-ute 
antE hoje do sus menores inrideni es. 

Seio prerlial' diminuir o valor e a iul.oridade da 
diii1Hí ri0  reli Ler dl farto. o minEiro Aidi'ó Cavei-
canil, a cijia austrridarle pieSlo todas as minhas ho- 
itioiiagen. 0511) 	1H rIS ilLifl lsi.ifls 	'Ltfl0Cl Murtinho 
(d]iyii'a pibena. diaz flirupas vnlhOhcus de 110550 
ali 	jiiSl 00. n'rlhlll)i piOposi 	ciraviiute arrEe 
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31 flifl?ufldO Uihj O \(][I) vei)cedoi 110550 julgajnçnlo fo i  
o d' ministro Pira e \luicirja 

«Leia-e o iqapeutivo accurdão. -. questão fôra 
a fli iii[,unal sob o aspecto fliOiS hjstorieo que ju-

jilildiOr e a duciSõn Cingiu-SP aos Lernios em que a 
1) jOC aia 

A hialoiiu. LOdoS e saiieiijos. escreve-se pCi' clivar-
sOS iliOdoS e segundo a feirão que aos aconteeimeqtüs 
dá o iespecl ivo eriptoi A impressão que elie tem 
dos ['ai-los e das cousas iiiwtu vez Os desfigura e os 
Lalialoimu ielia[ando-se sem os seus signaes cara-
denodos, 

algures que de Lodos as IJiodueifões do espirito 
humano. o mais pulo. a mais casta, o. niaiS severa, o 
mais abre. aias ás vezes a mais humilde, tambera 

sina duvida. a historia 	Elha portânL preciso. de 
ai - te mas si esta e demasiado apurado. Sj os tragos s 

linhas que a refratam sae por demais fortes, não 
ii tie ii 	isciii'im--lho cciiitraste com a verdade de 

iii- i[e\'i 5€] e ililutie1Ci i:erfe.Pn 
o .i°xcla fez a lasLír1a 10 hitigio a comi-

a da celebre Cari a Régia 'lo ?J de ilovemiaro de 1749 
é o i'-sos dias, naus ll-a seio procurar elie pr- 

in0 VoltO 	seu 05JtflltI) investigador e esclarecido, 
[e ri  lodeira  u~lev~i elos faito.s iaaii'ados, co 
n[it'erllies a 	eaUsa , e efleitos. desprezar illações 
i111i'i e iitrílflgi'ucitts. o [jbei,'[ai-se d iiupressts 
que a e Lura de niormatõeS suspeiles Poderiam 121  
[em id0 1') SCCI espi'ito 

Longe de adia d~~Mp d~~-tu 	a hita fé com que 
e. conduziu assini jirocodendo .A integridade ni0Oi. 
que foi seitipis O [lato cuiacterisí doo de toda a sua 
brilhonte e glOiiO-a 	ida d0 niagistraclo, exclue em 
nbso[uhi esne injuriosa suspeita, e eu jámais anO-
litirli a n'mie de aiiiI]I_a  coi'itia o homem a quem 

recino -m 	fluy fiaIbosa qualificou um dia 	do 
«Incarnação da proprimi Justiça» 

Mao corno já urna vez o disse paraphraseand0 e 
sr. Leopoldo de folhões. em fhiscurso que proferi n° 

naíle'. mesproadendo a gvaad5 Dradov bahano 
«Os crandes espi-itns mão estão o abrigo das ilhi-

sõ's Lalíc[icas. soifrem c01110 eis mcdi acres a  pressão 
das cijcuinslancias que e rudeiam do meio em quo 
miví'ni » 

O) SI . , PIra eAlnieida flilíl e 'lipOma t esta cúntin-
5011(1 

Pai - mi fazer a hiistoiia do h haja i, nolave[ mnagie. 
- ia infoinhtç s que para S Ex. 

iirilim-11 ei cunho de vespemtiblhda,[e necessaria paro 
erem cridas como verdadeiras S. Ex inspirou-se 

nos estudos feitos a respeIto da questão pela eu digno 



	

.1 	.0. .4LO 	Y'iZli, direrior ilu Archívo P4 
do 	ai-V . que forca e convui, por mais se 

.flu e jira.a .. 	TI-1-SE,  e seu CriLtrjo d0 historw- 

	

nem 	tu ou dos íJcuoienios que ea 
amou ltC- JC 	e cialuíjemmtes. 

ttCtl: 005, selatorios e lalorniações f-i. 
iflOS mcm as 'ezes buscar preciosos eemenfÕs para a 
defesa Iu- dimemto quo plelteamos. Mas as mas 
mias cye. hmnjacra, 	íião foi raio iêr falta de 
JJSLLn na. concItisõl 	achadas e pa1pa'eis o evidentes 
cOuL' aciiemi's.>. 

«Foi na opmnic dolie, expressa em nota á 
gina ri. 159. vol. XXIII dos documentos interessan
tes para a  Historia lo S. Paulo. que fomas firmar a 
certeza de que o territorio da Vilia e Termo da La-
ges, culiocado no angulo formado pelos rios Pelotas e 
Canoas, miesannexado de S. Paulo e incorporado á 
Santa Catharina por alvará de 9 de setembro de 1820, 
poderia nttingir, no maximo. 200 leguas quadradas, o 
que iêxclue em absoluto a supposíção dos que pen-
sam que o extenso sertão a oeste desta vilia a 
olIa pertencia. 

«Foi na opinião dele tambem (nota á pag. 247, 
d0  vol. XXVIII, dos citados documentos interessan-
ica) que, os que nos combatehi g  direito, foram eu, 
contrai' argumentos para Sustentar que esse territo-
torí0 a Oeste de Lages, jámams pertenceu á S. Paulo 
e consequentemente nã" podia ter passado ao Paraná 
com a elevação da co-marca de Guritybe á categoría 
do Província. 

Foi ainda nas suas iniOriaaôas que fomos saber 
qi 10 ('rei .XXIII. pag 314, dos citados documentos) 
a iistm lelo,  da 'ruia de Curit'na comprebendia para o 
au todo 	.sertão aa6 o rio das Pciotas, que divide o 
ic,c das Lages do Camp. da Vaccaria. 

Fem ilo aacsna :sao nos documentos pos dIu 
pag. ! 21 os citados d& 

4ij fOiriOs cc 'ficcer o aviso dc 80 dc se 
de 18ti, posterior á Carta Régia que inror-

"cc' 
 

Lages e Senta Catharina, que nenhun'e, duvida 
na sobre e divisa que existia legolmentu o de fa-

'a cnim'r a dita ViHa de Lages e a VIla Nova do 
?: mocípe (1 )ii  ri& ei marca de Corityha auc ora o 
"'rrirc do Can'oo da Estiva. 

Foi. fimimenle, nos seus Cflsiflensenf,os c,iic (vo. 
aos X'fXIX, pag. 493, dos mesmos dncumcnos). fo-

cr sciencía ci° que pelo lado de Oeste a Vila de 
Lagas não Vveva o seu distrieto além da Estrada das 
Tropas eujs segurança, alias eousUtuira um dos iii» 
tuitos de sua ereação. 

Ora, comprebendee que, firmando a sua opinião 



a a seu cio eie4 	Orsdc que, sSmus. neae 	1fl[) - 

eiiegou 	coacluscs condizentes é melhor ir,C.érc1a 
çãs dcs Muinc í l t~S w'stericos que collgiu O 
riou, o mincnLe Ministro teria, ertamente, de che-
ar ao, eCQ a que conduziu o Teibunal naaffirniaçhi 

que íoitva ceicec.- ao Paranã osoa defender e seu 
TiOmimu Posse e Jur!ediOc'e sobre o ierritOfl0 eç Si 
dos rios sesrG e iguassu, o deste ndc dar ganho de 
causa à Senla Cathaoiuc, 

E abido como é que e nobre i;uju desse nna- 
gistruar inha edauir'de atc concen 	e p' estiglo ser 
seio do Tribunal, no é de admirar que dous juizes 
seccionece, charneo s à. ultimo hora Par 	decds de 
uni leilo complicado e ud'fcii como osso, cujo pleno 
ceaíeecnnento nTiO poderia ser adquirid0 sino depois 
3se meditado e piYi'eude esta-do das peças da tespe-
(ttV0 p0OCe53, CCE mscic sem vaciliação, P subseve-
~iessein a opinic de to eminente autoridear'. 

Foram assine prenunciados os votos dos juizes 
'dodofred0 Ctoha o Peca de Albuquerque doais ma- 

de suas responsahidades e na contigencia de se pro-
ciunciarem sobre tritos que não tinham podido exa -
minar com o actual unidade, preferirair. seguir. rib 
duvida a que ceriamante os c3nduzíram os debates 
a opinião, por todos sempre julgada esclarecida e 
Justa, dacjuelle preclaro Ministro. 

Quaesquer outros GUC tão Dem COlhO elies com-
prebendessem e deUcadeza de suas fsmcçges de juizes' 
em identieas oiroumstrncias, não procederiam de modo 
diverso Os votos que davam tin'nam o prestigio da 
autoridade ueontestavsl do egregio Ministro. 

E assim euiulto naturalmente fomos vencídos da 
primeira vez. 

Preferida esse deccea, iaeil fo4 depois ouccede-
cena-lhe as outras, Os nossos Lrfleunces cdi sempre 
assIm Raro é vetos nodsÇircm os seu juigeclos,» 

nreconceitoc rm:u1r?8 mura°S, reoei 	maia- 
irilCi& publico que em nosso paio dctei'1m a mais 

PUY0 intenção, 'e que quer que 5ja, a mio e certa é 
gus os nossos anose: judi'eaeas bro pOucas vezes 
m,e'stmom rodicare reformar nos. deca&"e de- fosses 
PÍZCi. 	persisttsecia rio CCj'e ei'' menTi cr ao T' 1-  

orna! ') CUO a possue! Sup»iP :ie qijç elle, cedeu 
»mm'1er,enr iR 	ec e' Íieresses, adido que de prOpr' 

«O flOO :Ci nessa torico' Piar demoncio tei, 
0.1505. CJij aos o priOcpai OaTell55';éC.' 

T'm upa 'e '. ;j'm feito, oflh uIna moiro causa 
deai"ei tane'o na nosso, que apOixona e 

rita os u-spiiitos mais serenos, que iLnpressior, a Opa-
nicho, OC ineresSa e toda gente. 'em que todos eo 



496 	 A_II.MAES DO SMADO 

iartes a cobercncia das 	prstigia os trihu 
racs reccIzendadJs á confiança publica. h:'nia nçs 
juizes». 

«inguein indaca si Os decisões suo Justa s, i om - 
param o melhor direito, si respeitam a lei, si falseiam 
a vej'dade, si adulteram )s factos, si nianidni es p1111 - 
cipios. si couflrman-i a jurisprudeucia o qii 	quer 
saber é s 1 a segunda nuo destruiu a pIimei1'a 	i COTO 
dia se harmoniza, si nina é consequerlela 41,,k intra 

Novos fartos, nO\ as razões, pouco impüi111 tenham 
sobrevindo para aconselhar a modificação do julgado! 

A' opinião isso nãc interessa. Ella só se preoc-
cupa com a cohei'eiicia e o unife"nudade das deci-
sõs em um mesmo feil e. 

E ahi está a razo por que os juizes e 05 ruiu-
iiae qursi nunca, eni causas dessas, alteram ou m - efor 
n'malim o pi'imeiro julgamento. 

lé eis ahi tanibem porque, sob esse l)rejulzo e 
m't' esse precOtmceito, os que acceitam u acci'rclo Braz- 
 climiidt, para deríniencia do pleito eque mantemos 

ceia 	izinho Estado, emphaticanienle. proclamam 
quis esta [los rad1calmente perdidos,» 

- Estou fumnec'ndo. não ao Senado, 1io,rI1e ell não pre-
cIsa ritz mais esclarecimentos para proferir o seu eto nesta 
qilesluo mas rio juvestue'~mdar fui uro, 	s deumentos de unfm- 
Irmnu'ilr neec'saimü Pi'H (luIs 00550 ser pi°fei'ido um julga-
liOflir, e-sacie e pimiacleiro a tspeito rias nossos deliberações 

e amr e e abc'di'ua dos Jicnso 	meIos. E. desde quí li t svn 
hesc brilhante preciso e eloquente de Alí'inrlo Guarabara um 
'esp'iir rIa qiiestil- e do seu eal:r, desde que dei ao Senado 
enhu-ismniento das minhas tmprcssões pessOaes sobre a de-

do Supremo Tribunal, resta-me urdir licença, não pari 
lei, mn,i para fazer incluir no meu discurse O argumentos 

1 el'u-j constitucional e jurídica com que o Paro ri, até lia 
'SOU cc 1 emnpcm, até 2(1 • ele outubro, plei t-'cu 	onuu Ilarõo eIese 

que tanto lhe sacrificou os interesses .Xsuus. 
PuoSirlisni e, si V. Ex., do accér-do com o Bc'gimentu, poriniL 
fl' 110550 publicarão, quero LU constem do meu discurso es 

1 1-aba lhOs juridicris dos eminentes advogados do Pai'anrí. no 
111 1 	11 (,Xeeuç,5o di s0 spn enÇa, rJOIS que 1 	e nt 1, 111 —1 

coum-1 ii ue o mais forte e o mais poderos0 argunmeiito cimo 
--e prol eudr exaltam' o alcance dessa solução que veurlio coo o 
tu 1 tido 	ã1 ns embargos olfei eido n essa i eeu a 	o 
areueres lummncos e brilhantes de Rue Barbosa e Clovis 

fievitaqua, affii'mandcu a incxequibilidade - desse juizado e, 
miro isins, os trabalhos do Sanchos de Barros Puni€iitcl 

1 1II di fli do Amaral, soistentudo aquelies eruljargus 
E, ao lado ele todos esses elementos dc' infoj'maçãc que 

1 - 001 cone subsidio ao julgamento dos poderes, para apre-
li u- lui' se passa nos nossos dias, quero lambem lfl' 

aqui fiquem registrados dous outros dOcumentos de so'aiide 
Ir; l;ustuS'jCii ]);Ira o ;ulganieuil o da cinduct 	do si'. A'ffon- 
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si de Caniai'g, ]AMAM Jo 	ESGOIO, subniettenc1ue, e 
•s'iid5 c:in ,i 't.i ls:i 	Pica f1 edo iniioiiitnaeI ijue 

seu b'''o neal, divide e lemiliu paranaense, e de-
eu EsLadu de l'iqu:'zas 111c:XlIlUl'lVeis, 11 issilia udi' i  are 

ir o faue'i 	S'JnfIO de sua grandeza. futura. 

(i Sri. Gs~vo \IAHQFI:s - \1ii veein 	invectivas. 

U -;R, _SLE,\OASS ISissi-mÃEs. .1 esses duus ilocumenIos fiz 
Isuo nu IJICU 'citun'' discurse' 1: i' meu prupüsitu era lã-os 

o aemidu uaWcHa uccasião ; fui, porém, desviado do eursu 
pio lJa)a tl'ac3Ild') ao meu discurso, ijaiut altender. (('ILi a Cor-
ezii que sempre me merece, aos apartes creu que nie hon - 

o num iilustre eu1ge de m'presentaçá'e. 

(_) gn (j-xvisoso 1lIam,urs •-- .l ri Lo agradecido ii 	Ex. 
1 Si 	Ai.Exi.ri GLin\uRÃEs - São dons docun1uricos lua- 

'clientes, pi' ffirinam ii irit.renÁgencia, até ent o irre.çlu-
cio Si' Alfoaso Camarrrc, na defesa esfor damcente pa 

P Áfica dos direitos do Parci flui. data de 1910 logo após a 
eeiii,jj wnLença cio tribunal: e' outro. de 1913. i) primeiro 

o a um grito de guerra: o segundo constitue a mais formi-
devei candenmnação clelie lsroprio ao acto que praticou pus-
íej'ic'i'mueiite, firmando esse accôrdo 

U 'Estado do Paraná se tinha convulsionado cwn a e-
wcdv sentença 0 espirito patriotico 'se agitava cin todo- os 

is li) Eslacici e protestava clainoro.samente. angusi iosa- 
n'ente 	a decisão do tribunal 

Nós mesmnc', representantes federaes. agindo em urna es-
1 loira ii' anão inteiramente diversa daqueila era que se jul-

(asa quesPc. fomos quasi que victimados pela Mi-~~ 
popular. 

O Sri. jENEBOSO Liequcs -- Popular não. _Mu queima. 
Ex. engrandecer as IxopoNões do « mccl ing » LHornovidua 

pci' arruaceiros em Cum'ityba.. 

lJ Sri . \ LENcAR (fcr\JAH,1E5 -- ouve até anleaças de ala-
eh c'j  a mii eu to 

Xrruaeen'c,s ou patI'me'la.s, e que e ceifo. Si'. Presidente, é. 
í,UC com estes arruaveire'» »e confundia a alma a t'u.nadnse, 
e' nós fomos quasi que jusUcados, 

() Sia . 	irirnoso MÀupuics — Ma ii:.justamelite. V. Ex, 
e'u urna, riotirnd. 

():,SR. \LENcaii (3uiMiries 	Relim'n e facto para usoS- 
li-ar, amada uma vez, a. esta 'Casa. que a. solução que aiii está 
uo satisfaz, não pôde satisfazer, jamais satisfam'á ao espii'ito 
1jaT'illiaense, 

Todos 05 exia.sso clii' es praticou quando 50 viu IerILID 
) excessos no se dPtEsram deante de tão clamorosa in-
justiça. Porque nlio havia um só paranaensia tine não sou- 

que ceda uru dos seus i'epreserita.nles nesta Casa do 
S. --'Vol. 111 	 32 
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Uongreso Nacional ou na outra palpitava com os rnesrnot 
sentimentos, com a mesma intensidade pela causa parana-
ense. 

O Sn. GENEROSO MABQUES 	Chegaram a tentar a ape- 
drejar a casa de V. Ex. e a minha. V. Ex. ha de se recordar 
quantos aborrecimentos isso lhe causou. 

O Sn. ALENCAR GtnrRÂEs - A paixão paranaense por 
essa causa era tal que ella não se deteve •deant.e da injustiça e 
tentou até apedrejar a minha casa, a do nobre Senador e a 
de todos os representantes do Estado, que abrigavam a este 
tempo mulheres indefesas, creanQas quasi em desamparo. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Não era a alma paranaense. 
V. Ex. sabe que eram os nossos adversarios que se aprovei-
tavam da ocoasião para explorar o facto. Attribuiam a nós 
o naufragio dos direitos do Paraná. 

O SR. ALENGAR GLJIMAIiÃES 	Sr. Presidente, o primeiro 
documento é o seguinte: 

No primeiro dia do mez de janeiro de 1910 na 
cidade de União da Victoria, presentes os membros da 
Junta Provisoria. . . 

'Pinha então se constituído um governo proviso'r,o no 
Contestado para pleitear a emancipação politica daquella re-
gião de preferencia á submissão a que se a queria expór com 
a execução da sentença do Supremo Tribunal. 

da Junta Provisoria e os da eojnmissâo en-
viada pelo Comité Central de Limites, em sessão secreta, 
resolveram: 

Primeiro, a Junta Provisoria trabalhará, de arcôrdo 
com o Comité Central de Limites no sentido de promo-
ver os meios que tragam a integridade do sólo para-
naense; 

Segundo, no caso de falharem lodos esSes meios, a 
Junta e o Comité continuarão a resistencia de fórma a 
obter urna solução que, como complemento, traga a com-
pleta independencia da zona em Estados confederados; 

Terceiro, como inicio do movimento acvt-ual, pelos 
canaes competentes, a Junta Provisoria promoverá os 
meios de, na proxirna sessão do nosso Congresso Legis-
lativo, ser apresentada urna petição requerendo o des-
membramento de todo o Contestado, para coiistiluir o 
novo Estado confederado acima mencinado; 

Quarto, o Comité de Limites. . 

Desse Comité Central de 'Limites era presidente o Sr. 
Dr. Affonso de Camargo, que subscreve esse documento: 

.prestigiando a acção  dos poderes competentes 
do Estado, na primeira phase da questão procurará con- 
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5eguir unia formula uue, sem dmdouro ciii caso aluni. 
ciUei' para o Estado cio Paraná, quer em particular para 
a zona cio Contestado, traga ermo consequencia wn 

Àeeôrcio » entre os dous lEstados eia lítigio; 
Quinto, desta fórrna o papel da Junta Provísocià 

consiste em ser a orientadora ria opinião do Contestado 
perante os poderes competentes e a Nação brasileira. 

E corno assim accordarani, fizeram o presente 
pacto pairmolico que vae assigliado em duas vias, uma 
para a Junta Prorisoria do Coretestado e outra pira o 
Comité Central de  Limites, em Curityba. (Assnados) 
Amazonas de Araujo Marcondes, Beriardo Ribeiro 
Vianria, Domingos Soares, José Julio Creta da silva, 
como representante de Antonio Marceilireo do P ntes; 
Jabir dAvelin, Pedro Alexandre Franklin, eomc repre-
seartante de Antonio José Correia, Erasilio Celestino de 
Oliveira, AFFONSO ALVES DE CAMARGO e Jayme 
Drummoncl dos Reis 

O seund0  docuniento. Si'. Presidente, é uma carta es-
cripta pelo Sr. Dc. Àffonse de Caniargo ao «Dmario da Tarde» 
Curityba em dias cl outubro de 1013, a proposito cio boatos 
que corriam a respeito da posibilidacle de uni acôr'do entre 
s dous Estados para dei'imnencia amnigavel 'da questão de 

limites, liypotlmese perfeitamente igual a essa que está con-
vertida no projecto que se debate, O Sr. Dr. Affonso de 
camargo apOiand0  essa notícia e esse acto pronunciou-se do 
seguinte modo: 

<'Tllu.st,rissuo Si'. redactor do Diari0 da Tarde» 
Saudações cordines 	Deparando em o numero de 

bontem do seu conceituado jornal com urna varia sob 
o titulo 	Questão de limites - e. na qual se transcre- 
ve unia correspor,denc ia de pessoa residente no Rio 
Negro, sobre POSSIVEL ACCÔBD0  para determinação de 
divisas entre os Estados litigantes, cuinpm'e-me declarar 
que nenhum fundlaniento tem esse assei-to. 

Os que no Paraná se estão interessando pela solu-
ção cia magna cansa., apenas desejam que isso se realize 
pela arbitragem e n'inca por um accõrcio prévio de di-
visas, o cjdie, ualéu, de não ser digno» - neutralizaria 
pr compiet0 Os henet'icos resultados de uma solução 
arbitral 

Com a publicação destas linhas, etc. 

Ainda, Sr. Presidente, parece-me conveniente tambem, 
como i'efoi'co ás provas que já offereci no meu voto. em Se-
parado e no discurso que noutro dia aqui proferi, em cnn-
estaçãO ao que affirma o parecer da Conimmssão, sobre a 

faltLa de protestos contra o accôrdo do 20 de outubro, que o 
senado conheça, e venha igualmente a conhecer todo o  paiz, 
os termos ,  dos protestos que contra esse aol0  levaram a ,juzzo 
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1 	e a n I a r aS ninni v 	 i'vibri 11 que 	a e passai' a tcsiita (3stbarin e bem asiin a leSo çdes por cfl vadas tendente.s a promover a uullidacle desse alt'utaJ contra is 
us direitos e contra a sua exisiencia E' unia certid'T 

Jtl)Lj 1' relera 1 (te Cuiitylj, devidaniente 	itiieiiticada 

ice por inc ser pedido que os municipios de 
por seu l;astunr iorw'odm' 

Doutor kiejairiii de Ilaptista Luiz de Aibuquerque. 
apreseutaruiii neste juiz0 dons protesto, para resaiva 
de (iliditu contra 	lei 	1. (353 	mil scis( eiitos O riu- 
coelil a e Ires, de \]nte e Ires de fevereiro deste anuo 
elaburada pci: Congresso LegisbiI ivo d0 Estado. appru-
v:iniJo um accõidn (Inc fizeram Os Presidentes do Pi-
rauci e. a1lta Catti;n'iij,. relalive ci liniíIt entre o. 
deus EsId0s 1 CltificO inc dos tuotestos depois de LO-
mados Pn teimo, feiaui ml iriiudo5 o Pcesidcu ( deste 
Eeiad e o procurador gela) ela :usl lia a 1 rrse Ii março 
leste 011110, sondo depois 	a tios 'ii limites às partes 
leqi.lyieiltes paia uaiein (0i11 coilviei 	E o que ouhil- 
iJl-nle ceitificai-vos e dei fé. Eu Quirin0 Jgnae]ú da 
lrtiz, 

 
escrevente juraiiieni.ado cio Juizo Federal, o 05- 

e Cvi 	Eu Raul ]iaisant 	escrivão que o stibsr 
uOiifeti 	assigno. Curit'hi, 13 de junho d 	191 

As 1(.i 	as seguln!ei 

«O Ds. Joquiin Ferreira do Ãinotra) e SUva 
1 ieO1 o Inunicipal do niunicipio do Rio Negro. Estado 
do Parauci, etc.: 

Faço Iubiieo cine a Câmara Municipal decretou e eu 
.sanceioriei 	lei seuinte: Lei n. 1 79, de 29 de no- 
vtnibre de 1917. Art. 1 " Eira o cidadão prefeito mu-
nicipal autorizado a ectrt.ne um ou mais advogados 
para, em nome civ fl)UflicipiC, defender por todos os 
netos de direito perante a justiça do Estado ou fe-
dia) ti autonomia, direitos e inteiesse5 deste muni-
cipiu lesado por qualquer iesoluç.ciri dos poderes dei 
Estad 1 ou da União, que attentarem centra as dispo- 
sições do ar[. 16 §ç 1" 	jO da Constituição do Estado 
e art. f ~8 da Cianstituiçcio Federal. Art. Qo Para ai- 
Leiider ús despezas desta lei, fica o cidadão prefeito 
autorizado a abvir os neeessarios creditos. Art. 3,1 fie-
rogam-se as disposições em contrario. Gabinet e da 
Prefeitura Municipal do inunicipio do Rio Negro, em 
39 de floverribi'0 de i9i6. 

«Secletaria -ia Calhara \'tunieipol das Tres Barras 
Estado de Pat'aníi 

Certidão 	Certifico, a mandado do Sr. prefeito 
iiiunicipcll que, rei enclo ciesta secretaria o tivr0 de 
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leis sanccionaclas, nelle. 	folhas 't, enccritao a 
leri seguinte:' oJ_ej ci. :,],  de 11 lie noveiiibro di ,  [til 
•. Cainara i\Iijriiipal dv Jies Bai:a.* ii.anr1 da fa 
ciiliilude çjuo lhe C')iI'Civ a ail J$ 1 1' da f1f''nia d 
í_:cins1ilijr5 (JI) }I[C do Pai'au:'i e no liii ilíi d 
resp:ilar e manhi a 	itenainía qu a (iautituiã0  da 
HCPWAka assegm' aos Inunicipios elo uno (faant o 
respeita ar seu peculiar interesse, decretou e eu sane- 
cionei a lei Seguinte: Art. 1.0 O munir ip í  de Tres 
Barras, errado pl lei o. 1 363, de 5 ele março de 
1914. do Estado do Paraná, ó indepenchetite- e auto- 
nome na gestão dos seus interesses peotiliares de,  
conformidade com O qu estatue o art. OS da Conshi- 
tuição Federal: e de. acÔrdo com o disposto no 
art. 16, § 2°, da Constituição do mesm0  Estado do 
Paraná, só poderá ser annexado a outro  rnnnicipb 
limitropho dentro do referido Estado, niedianie r'r-
elarnaçâo dirigida ao respectivo Congresso ,Üegisla- 
ivo. pela sua Camara Municipal ou pela maioria do 

seu eleitorado Aol. 2.° Fóa'a do caso ijrevito no ai-
ligo primeiro, o fliUfliCff4iO, em caso algum, será obri-
gado a alinexar-se a outro, quer do mesmo Estado, 
quer corri maioria de razão, de outro Estado, v conl ra 
qualquer tentativa Jr' annexação, por meio de vio-
lenda, abuso de poder ou uliegalidade, oppoi'á os re-
cursos que as leis e o oCreito lhe facultam. Paiagrapho 
unico. Fica O Prefeito autorizado a praticar os actos 
necessarios para a  boa execução desta lei inclusive 
de constituir um aU niais advogados para o fim de 
proporem perante a justiça estadual ou federal, eia 
nome do município, as aceães que forem de direito, 
para annultar qualquer resolução elo Podei Legisla-
tivo estadual ou federal, att€ntatoiia do artigo 1(5 pa-
ragrapbo primeiro e segundo da Constituição do E• 
fado e 68 da Constituição Pederal. krl. 3 0 povo e as 
autoridades do mmi cipio só prestam obediericia. den-
tro dos limites da lei, ás autoridades legaliur a[e cnn-
stituidas da União e cio Estado do Paraná, não se sub-
inettendo,. de modo algum, digo, de modo nenhum a 
qualquer oritro governo, que não sela de sua livre es 

a. colh 	de accôrdo comia as principiog do rogimemi repu- 
blicano, assegurado Lela Constituição. Art, 5 	Fica 15 
prefeito autorizado a cm'ear, com o pessoal que julgar 
con\'e'nienf,e para o policiamento do municipmo, da 
guarda, de que tratam o arL 23 da reforma da  Consti-
tuição pci  Paraná e O aol, 62 da Consolidação das Lei 
Municipaes do mesmo Estado. Ai- 1. 5a Revogam-se as 
disposições em eoiatrimrio. Gabinete da Prefeitura i'mhm 
nieipal de Tres Barras, cru 'li de novembro de 10 tC. 

II pir'feit'. falo \ngusto. Puble-adu na Si'crekmrma 
de Camarim Municipa' df, Trern Barras, cin 11 de no- 
vemnhro de 191 	Mbrioel de Frits Toalicoso, s- 
crelariO. Era o que se continha em a dita lei que bem 
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e fielmente para aqui transcrevi no original e livro 
compf.'Íente no começo descripto, ao qual me reporto. 
Eu, Manoel de Freitas Trancoso, sr.cretario da Camara 
e da Prefeitura, a escI·evi. Tres Bnrras, 8 de maiu 
de 1917.) 

Feiteo, Sr. Pl'esidente. o reg isLzI() nos n08508 clnnaesll de 
!r,àas esoas pei)as e ,clocunier'llos de grande \'alia para aprecia
ção futura dos nossos actos, do alcaHce e efreiros das deliJw
rações tomadas neste instante, pas~arei ilg""I,a a fazer lig'ei
ras notas á margem rIo discurso aqui proferido pelo meu hon
I'ad,) eolltga rle !'epnesentação. 'Oi Sr. Generoso !.\Iarques. 

Para OS que con hecem no meu Estado, a aeoão de cada 
um dtj nÓfl no ca~o IormenDrJ'so desse litig'io, seria tC/lve? rlis
Iwnsavrl que eu me désse hoje ao II',üJD1ho rle conteslar, a,:; 
mais da,; yezes, maliciosas referenr:ias ... 

O ':-\'~. GENEnoso MARQUES - !'lã',) ~p'lJJc1o; feHCl.~ com 
toda [l Ir,r,rlel't1~ão e com sinceridade. 

O 81\. ALEC\"CAR GU[j\IMl.~ES - '" com que S. Ex. nO 
seu discurso. allurliu a alguns dos meL15 acfl),S, lendo trechos 
isolados c;ü livro «A~tos e factos», quI' ultimamente publiql1ci. 
com <I preoccupação exclusiva ,dt' dpfendel'-me perante ,,'s 
meu.', pnn·icio". d" iF1jnstas accusaCões que a perfidia ele a 1-
gUHS, a deslealdade de muitos, e 'a in:-::incerid3de de qunsi Io
dos Ir'l'C1ntaI'lam contra mim, indi"DoIH1o-mr" com a i1 pin iáO 
f,ul',1 i c", l' aranaenS8. 

Pon(i"i~-e"se discurso de divr'f'sOS ClTlartes, sUbliNhando 
caelCl llma das afrirrnações ele S. E-x, que n50 condiziam C('m 
a H'alidaCie dos ados qUe me atüibnia. !lO intuito evidente 
de a"ipl1,daI' contl'i1dir.cões na mlIlha condt!da e COFlvence~ 
o :"rp,ado da insincel'i,tiade c"lm quI' me porto llrste insbnl P 
cOI),]:,atC'Tlc'o n aceMelo qUe se debale. poderia limitar-me ~ 
iSSO;;l (','~e cli,~c,'lrS(i tivesse de ser lidu apenas por aquell,'s 
qU€ no Paraná conhecem bem a Tlosição assumida por cada 
um ele llÓ~ nas di\"ersas phases porque nassou. nestes Liltinlos 
annos f ""c irrifante litigio. -

Nas observa,ç,ões COm que acoll1pan hei a exposição de 
S. Ex. lí'riarn os paraRaenses 0.8 elemento~ [Irecisos para I) 

jlj)g;mw'1te ela wrdade dos conceitos de S. Ex. 
Este di;::curso, porém, \"ae ser lido p01' lodo I] paiz; e hom 

É', [,nrtallTn, ilLlC ning'uem deixe de ',8tar haoilitado a conhe
CAI' com o·aetidã.ol atf' qlle ponto v50 as minhas reSp0n5;1hi
lidacks ~jl·.sse rflsO. nS mellS compromissns, lO b'~m nssim si a 
n.-inha lÍI:ha de C'~'tldllcta teve desvios, seguiu em zig-zill!. ou 
si ~f, f\l'ieltoll em um só e invariavel J'1l1110 f'm bllSCG da sn
luCã() UI!l'. no meu conceito, melhor cnne~ponrlia 30,S intel'
esses que me propuz defender, quaesquel' que fo~s('m ,)S nWllS 
sé'cl'ifieins. 

O Sg. GE"IERilSO ::IL\P.QUES - O qne eu quiz íoi mostrar a 
sem ,:azHP ele S. Ex. nn opposição ao accÔrc1o. :\'50 tivr a 
inluflr·ãu ele cleixal-o mal perante a npiniiio clr. nosso E.st:Jdo, 
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o RR. A LElNCAR GUIlVIAR.;;ES - A insistencia com que o 
lfl'?l1 notI e co!lp,ga alludiu a isso em diversos t~echos dOI seu 
clisnm:o. :;\ preoc-cupação de S. Ex. em salientar a preferencia 
au,! dei f/r· certo tpmpo Il. esta parte Il. forunulil. de um accôrda 
dil'C'Clr, entre OS rJt)ns Estados para fi soluCão da questão no 
m "llwn / .) me~1l11) em qllP se prOcufl~ resolvei-a por modo 
iden! ico. é que en combato, deixam peI"feitamente claro, no 
e.~jlil·illl Pleno~ :ll'glltO, 1'pr intenção de 8. Ex. patell.tear a 
contr~die~,ão pntrp '" minha r,IJ'l1ducta de hoje e a minha con
dur;/é) pH::sada. 

O ~.r.. GENEROSO MARQUES - Não apOiado. Eu apenas quiz 
)11(,;;{rnl que S. Ex. não era radicalmeNte contrario aO 
.'1cc,',rclo. tanto que suggeriu diversas formulas de accôrdo. 

O SR. ALENr,.o\R GUIMARÃES - S. Ex. n~o tem razAo 
neste ponto. F' o que eu paFlso a demonstrar em breves ob
servações. 

Assim, SI'. Presidente, me permittirá V. Ex. que eu 
l~om~e0 a minha critica a essa oração afffrmando, desde 
Jogo, l1ue o honrado Senador foi menos justo e verdadeiro 
desco]windo n(l meu voto em separado ('orno no dis(',urso que 
:tqui proferi af aque~ e a[!,i<'rpssões, acrimoniosos e violentos, 
contra (lS qllr tomar3m as responsabilidades desse accôrdo 
que eonc1emno com a vehemenci::l da minha sinceridade. 

O SR. GENEROSO M.WQURS - Limitei-me a transcrever 
as palavr:'ls de S. Ex. Ainda agor::\ S. Ex. está atacando. 

O SR. ALENC:\fl Gur.-.fARÃES - Atacando, sim, mas ata
üilnclo lealmente. ,j bem que com o calor que a quest~o em 
mim ~esperta. Atacando sem que tenha p'!'Oferido neste re
cinto uma só p::ll::lvra offensivn a qmllquer dos co-autores 
ôf'sse aceôrdo. 

O SR. GE!'omoso MARQUES Com flores o punhal dis-
farça, rindo. 

O SR. ALENCAR GUlMARÃES EnUio não é a minha pa-
lavr3 que oUende: o quI' d6e, o que magôa, o que fere é o 
l'Agistro do f::lcto irregular. 

O SR. GEt'EROSO MARQUES - Não apoiado. Quero saJi
en1:1r q110 S. Ex. sabe revestir delicada e attenciosamente, 
:1" mnis profundas e ferinas aggressõeg. 

O SR. ALENCAR GTJl:~fAR.:;:Es - N est a Casa. 81'. Presidente, 
es[nu h:'! quasi dez annos e todos podem dar testemunho da 
mnfleraç.fio do mel! espirito e da de/Íc:ldeZil dos sentimentos 
cOtn <[lIe sempre me tenho !1onduzido em In<lo~ os aetos de 
ltlillh~í vi(b parlamental'. 

n Sr:. GFNEROSO MARQUES - E ningllem mais do que eu. 
O SR. ALENCAR GunfAftÃES - Járnais me viram aqui 

('11l1'0nhndl) em debates ineollvenienies e aggTe!'lsivos e df1 
[jllr: rf;.'llllas"'m magnaS e resentimentos de meus honradoli 
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('['·llcg~;; J)aJ';l cOl11mign. :'-;j amigo, nãp ri 'nqnisl ei .pela l"~r
dllr:l " J1P])rp.:ta de minha atl ilude, creio podei' afflI'mal', ::>1'. 
Pl'e"idpnü', (lIH' dpsaffeiçl\('s nilo rn0 resultaram pelas. 1l1,lUS
rias (lll pelas nj'-l'ensa;; que a cllcs porventura lenh:l (lll'lgldil. 
O 1'3('.(0 é que jámais, nos debates em que me tenho empe
nhado, os presidente.~ que teem passado po'r essa cadelr'l. 
que V. Ex. honra neste momento, me chamaram á ordem, 
adverlindo-me dos excessos de minha linguagem. 

FÓl'a daqui, na Camara dos Deputados, durante ciu('.{\ 
longas legislaturas, em que tive a honra de fazer p~rte dessa 
Casa do Congresso Nacional. nO Congresso do E;stado, .em 
meio dlls lutrls políticas em que me tenh{) envolVido.. na Im
prensa. em flrtígos dI? polemica partidaria, irritante ás ve
zes como bem I) sabe o honrado Senador, jámais tive uma 
expressão, um conceito que ferisse LI nonra pessoal. a mO
ralidade publica. e privada dI? meus adversarios. 

~em ;1 minhll educaç,ão nl'ID os meus processos condi
~em com tal linha dE> combate. Si discutindo e argumen
tando com elevação c moderaçno fór;l do terreno pessoal 
nem sempre me tem sido possivel convencer_ e vencer, não 
pense o honrado Senado que nesia hor:t, em que as desilll1-
sões e as decr:·pções já dominam meu espirito, possa eu es
perar que do ('onvieio, da injuría, da aggressãQ e do ataque 
result.em nas "ampanha.~ em que me envolvo aquellos effei
tos. 

Assim, 81'. Presidente, causou-me e:3tranheza que O no
bre' Senador começasse o- seu discurso justificando 11 sua 
preSt'nça na üitluna com LI llecessidade em que ~e encon
trava dt' Tebater a vÍolencia de minha linguagem p o tom 
flggrl'ssivo oc minhas palavra.~. ' 

A "erdade, porém, é. Sr. Presidente, que. ne.m violenta 
foi eS~a linguagpm. nem ;1ggrpssiva í'llrClm e.~Sl1S pnlavras. 

O SR. GEr"EROSü \IARQuES ~ S. Ex. ha de repetil-as. 
na contestação. para r.Dnfl'ontllLas com n qUP eu rli;:;"e e df'" 
nlonst rur que eu tinha T'ilzão. 

O SR. ALE:\C\R GUDIARÃE;;: 0_- \'" Jl1l'1I \CI(O em Sl'p:'1l';1do, 
C')[]W 110 meu dlSe~1r~(l. hem yin I) St'nado que Til:ld:l 1!wio l'iz 
q.ue ,c?n:.mentar com (':1101'. com :1 pah:iin nobre do minlw 
sllll'i:nr!llde, os ncto.~ ql~e IlfeCi'c!P['[lm e.~~1' a.,iustr, S"lll Qlh' 
tl\'es~(' nrs~Í's ('omllwnta['io.~ ll~ado de' llll", .~(, voc~lmlo dp 
I[ma 86 expressão que ferisse 0"- lnelil1~rps P :1 lltlnr:l pp'ssnil ' do."- q'cif' foram o.~ C:;PIl~ :llltori's. 

n SR. GE,,'EROSO :'IL'\RQt1ES ~- Para el1E'gar :1 ,"Ilnrlu"ãn di' 
q1lfl o Estaria l1:wi:l sitio sacrifi('Rdo e p"-lwl1ado 

O ~n. ALE;-:CAR GUI~Il'\RÃE." .- Para 11 81'. PCf'sidp n1(" ,]:1 
R"pnl:dJca s6 (1\'1' valavras de respeito p di' ]OU\"fIl'l'S :; 8tHI 
n"bl'f' intenção, nrllr inlerdndl). P:lra (I SI'. AffolilSO de C:l
m;ll';';o. mpu ClntiJ~·u :tmiF0 (' (,.ol'l'pli~ion(\el", hoje ,lo!YlorsarÍll " 
,.'lwfr de 1.1II'rl SILUUç1jn !111r me ho~tili7~ ,. a(l~ rn,'uo-; 3!\1ígll"_ 
psquecldü da ]paldade e sinceridade com quI' o ajudei a a\';' 
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";-li1çar :; po,il:;jn i!ü!itiea qll(' Iloje dl .. sfrll"I'l nu llWIl Esf:lC!lI, 
'" r'ill) IIH' p~):l\T;I~ dt' :lrllilI' " ele affeiç-li'l inf<'llSil jlror S. Ex .. 
l'Ili~ '-iYiIS ail\(!:-I sful :1;; \Ilillhrl':; J11a~lln", 11I'1l11'lffi;J I'mpl'('c 
C!1I('i. In(/:IYi'l. '-1'11' Jl!lr\C"'I' kril'-lili' :j h"III'il !ll"'''I''11 l' po, 
!\\!\'lI ... 

() ,~li. _-\LE:'\I;.-\ft GL:L\UIL4.ES - ", ao C()J1tl'ario, f h-p pitra 
[';111' S. Ex. n attenl~ão dc l'i'"ah~lr n.~ intUIto,; Jelprmínante, 
dI' alg'1!DS (/,> Sf'US :ictos, 'IUP a tilW attitude aNterior, nestCi 
LjIIC,:(1l0, a'J!o['lz:wD-n-·e l1 penoaI' <1111' j:m13is r(l3~{'rn prali
, ildo~. 

JTíslul'i('i :1i'Clla~ ,J." 'illCeesso~. ""mmental>ldo-os si'gundCl 
)111'1; crilr"'j'l prf'])rio, com elevaç.ão (' ."ilWrrilji!lk. p de llD1 
l'I'IlI(' de \ i.~ta ~od" illlJW-;,süal. Cjuaudo, ali:is, o l'I,ntrario 
;'pr-i:1 imr1l"uprir. C'lll ilSSllrnpIU I'(im,' .. '::1(' '.Ip n;ltlll'Cza 0.f'l'al p 

li,; f"('\(" an!r' im1JOrtancia lolilS deslinos ua tCCI'3. ~ f[Il P amh", 
temos pro('lil'ndn :;rnir rom I,Qfrinl kn df'dil'ncãn, 

lollor·<l[J(iS em pont.os dl' vista di\,prsos, (Jl1:1llrlo ;lnlH, lia 
I li"' 11 fIlJl1(:() f empn a inda, J1IIS nouflJndinn:,os H~i mesma ori(']J-
1 :'f('iifl é lúl! 'Iral, SI'. Presiu<'DÍf', eu I'Pconheço, CjU,' :lOS 
;'il1lic;05 I' V:1rliclnl'jns ele S. 1'::\. como o hOl1T'8do ScnadOl', 
não ~fos,,(" ll<lcl::J agT3davi"r que eu nqlü d€ixasse, HO meu yot,: 
" 110 J11<'1l dis('llI'~O, il:::sig[owlndo o contTastp de attitlldrs ]10/' 
S. Ex. assllmiLlils, r'll1 tão curto e~pn.ço de. 1 empn. ,'m as
.sumpi.o corno esse de Uml n. magnitude, (\ no qua 1 estavam 
1'!'lr,pnllevlos, dI'· 1I.0elO SOI€lllDissinw, tnrlo" os iI["dores do se'.! 
I'[i[ri'ltismn. . 

.Si faL,P1' 1';,;,1' cUllfl'Olijto 8 8.3trQDhar COIll il drlil'adezil \l 
i1 rnoclern<:ão com CJUi' ,j fiz p jnsult~r e ,1ggredir, eu in
~u;j('i E' :Iggredi: mal' insllltpj e JggTc"di do modo lmicn por 
[J'W n .... JIODlpn" .I" frlpU leI11J)PI~an1P,nto I' d[1 Ir inlla ,~dLH',<1Çi\f/ 
1,(Jlié'll! faz!'l-n ('In meio tüú ~elec!o e tão di,tincto como <l quI' 
d['i! 11'8 distillgu<~ I'nm ,I su:, capt,iyantc ntll'J<lç:lil, 

Xáo 113m, pllrtnnln, r<1zão o honrndo Splwdor cpanrlo ('li

(01111':1 rir- mell \'01.0 e ne~~c tli.'3!'nrso Ll .íf1il~ "C' ,iuJgou :111tu
l"znrlo a retOI'Cjllir-me. 

o SI;. GEsFRn.'I' ,\lAl:QllE.s - "Tn'lllj(", I" \', Ex. que 
ri "I' [·,'<{"'liItn. Eu lli'itJ di~oe tnl. 

o SR. ALENCAr. Gur:\L,"HÃES nelelllbrei f:lcln<;, recordei 
C1}!'1pr(llnISSOS, ('orno aind:i. agorn o fa((I, :'P\l1 (\utra iI'lt~nção 
.:jilP a~."if!llalal' :1..;'."IT'Jil'flZ;, quo nw (',JUs,tU :1 radica! trans .. 
fnrlJ1il<:ftn CJlIE' "t' opero li na nttitud .. " d" SI". Affon"n de Ca~ 
n:,:n·g·(l .. -uhm;:Urnr1o-s(, []':lnquillill' serr,OJIl1r'lltr' :l 110m S(I~ 
iilCiio qnp l> .~Pl1 rro[I]'in .SpliltÍ!lllonto IWSSO:l! I"ppdlia. e qnr 
r,,'I' (\oC'Ulnt-];\tn p'lblicll, d,· l:lr~a divltlg'lr:ftn. q1\:.!ifienl'il flr
indigna p:-Ira o;:; pél rR1J:i1'!1S<?;:;. 

E ahl tem 11, Ex., SI'. Prrc;idenle. a que se reduzem os 
llWUS insultos e as minha~ aggressões, 
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o mesmo, porem, poderá dizer o honrado Senado\', 
quando, para diminuir a autoridade cOm que aqui falia, dis
Eipar elo espirito dos meus ouvintes a convicção da since
l'idade em que estão, segundo pensO, com que me conduzo 
ne'ste gl'ave momento da historia política do meu Estado, 
allude S. Ex. ás minhas paixões, e ao meu despeito par não 
haver tl'iumphado a campanha que antes desta eu havia 
iniciado em busca de uma solução amigavel ... 

O SR. GEENEROSO l\'lARQUES - Queira V. Ex. substituir 
a palavra ~despeito» pela palavra 4:desgosto». 

O SR. AL&\ICAR GUlMAR.4.ES - ... e me t.erem ('scapado 
flor issn as glorias deste feito, c até, Sr. Presidente, o qUl' 
é admirayel, partindo de S. Ex., para quem stÍmente tenhO 
tido attencões e respeito. referindo-se á circumstancia for
tuita de meu nascimento na Republica Argentina, cOmo que 
r.ara demonstrar flUe, «estran\ieiro"l> como sou ... 

O SR, GENEROSO MARQUES - Não apoiada. 

O SR. ALEi.'1CAR GUI:'-.L<\R.<:'8S - .,. nenhum interesse 110nt 
limar posso ter pela terra 'em que nasceram e l'epnusam o 
sOmno etf'rnn torlos os meus anteprlS'sados ? 

O SR. GENBROSO MARQUES - Nfío foi essa a minha in
tenção; foi simplesmente responder á aggressão que Y. Ex. 
dil'igiu a todos os paranaenses, que V. Ex. di?:ia que eX]llo. 
rnvam e~sn questão. Está no seu discurso. 

O SR.. AU1NCAF: GUlM,AJL:\ES ~ Dolorosa contingenc.ia a dos 
homens politicos neste p<liz. cuja dedicarcãoe cuja sinceri
ctaíle 55,.! assim julgadas pOr aquelles mesmos que, tinham 
o dever moral de poupal-,as a suspeitas tão pouco dignas dI' 
um e",pirito sereno, recto. refIectido e ponderado como pensf'i 
ser sempre o do meu honrado cnllega de repl'esentao1tc. 

O Sr., GENEROSO MAP.QUES - Ora, ahi está. Depoi~. 
V. Ex. diz que não aggride, não ataca! 

O SR. ALE~CAR GUJMAP~;;ES - Não se me augmentam. 
porém. COm isso, Sr. Prf'sidente. os resentimentos e as ma
guas qu~ rlU porventura tenha de S . Ex .. depois que dis
s'entimos em política e passámos, fundadores que fOmos da 
situação que hoje domina no Paraná. a militar em campo,; 
oppos'tos. No fundo da sua conscieneirl eu espero que terei 
mesmo a sua pr'opria repulsa á m::tlkna insintlR<;ão. 

q ~H. G_ENEROSO :\f.\FlQUES -- Não houve mGligllidade, 
nenl msmua<;ao. 

O SR.. ALEJNCAI'! GrJI~1:AR.~ES - E quando assim não sej". 
esperemos Ilue passem 08 dias f' que (] juiz imparcial. 0 
historiador, venha rl.pftnir aOs posteros rl lisura e <I sin~eri
dade clt' rondnrtn r1P (':IIif! um de nô" Ilf'SS8 tristi<o<imo mo· 
mrnt0 dp nOs.:;a vida. 
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o Sn, GEI:\EROSO MARQUES - Eu não receio. 

O SR. ALENCAR GurMAR..\.ES - São diversas os topicos do 
discurso de S. Ex. sobre os quaes tenho necessidade de fazer 
ligeiras considerações. 

Os principaes, porém, Sr. Presidente, são aquelles em 
que o meu illL1~tre colIrga procurou clei;.;-ar [latente no ,es
jlil'ito do.s l101Ir<lljll~ Spnaclores que PU "X;]~l't'r<lY<l nas obscI'
\'8{'ÕeS COm qUe af;Ompanhei no meu voto em separado e no 
meu discurso a s'olução dada, a 20 de outubro. ao litigio 
,)]üre OS dous Estados, e deixar no espil·ito de ISS. EEx. pa
lente e eyidencíado que, nas formulJ~ que. em tempos pas
~flriOi'l, eu desejava para a solUÇão desse litigio, males mais 
Ou menos Íguaes existiam para o Paraná e' qUe eu, que M 
pleiteava a esse tempo, hOje estr~nhamente me apresento 
:lqui a rOndemnar o que os outros ftzel':1111, simplesmente 
[,orque não fui parte nes'~e accôI'do, 1': S. Ex .. para rnegll.r 
a essa conelusão, leu, isoladamente, trechos arrancacios, aqui 
"u acolá. desse meu mode~to trabalho ... 

O SR, G&'I'EnOSO ;\L-\HQL'ES - J\'iifl <1lwiarlo; :lpl'l's~ntei <1" 
qnatro . formula" e ~tll31ysei-3s, ,:onfrontando-as com I) 

itccôrdn. 

o SR, ALC'\r:_~R GUI1\L-IR.:i.CS 
,rue eu indicava P,H8 uma la! 
ultima .. , 

, . ,e rias quatro formulas 
soll1t~ãn f:'-. E':{. ~lrH?gou-S(~ cí 

O SR. G\~'\EROSO IIL-\RQUES -- Sim, p01que V. Ex, rrceei
tr1\ a ütnlhetn :i nJtirrta. -\ nltinl;} I~ '11ais pr·ej llrllrÍlll (tu 
Paraná. 

O 8n ALF.C'\'C.\R GUlMAI'..:;:'ES -- ,h'u-J ne,;lc T'C,cirllo. 
illas nãn a f,·:~ :Jcompanhar nas obser,,:wões Ilue constam des1:e 
livro, S. Ex. citou ps~e'i trechos do lI!el] Irahalhn fi~I!'8 !TI" 

expor till'l'ez Ô censur;l dos meus honrados wllegas. asc ign1\'
lando a~~ilrl as ('nntradit·,,:õE'S elE' minh" conducta. 

O Sr:, Gr:0lElWSO ~fAflQUIê.s - Y. Ex, z'epucliou essa '1<1<11',;\ 
formula? 

O Sr.. ALElNCAR GUlM.-\.R.>:'ES - Está daro. 81'. Pr('~i·'l,'nte. 
Só quem n1ío qu izer ler (I que se rontpll1 A 11a8's. !'ô f' 

1;7 da minl13 c1er,,~a (nOI'que f's'Se trahalho não tr,\'C outrn 
:ilcances I não o fIE' defender-me per:w re O" mem pa tI'icios 
11i' a('r.usa,:Re~ injustas p pouco lenc~', não ronhe-cel'fl o macio. 
(I intuito que me levou a concebtlJ-os e formulaI-os. !'ía~ 
notas que acompnnham ;] respetiYll indil'~\ãn está pI'ecisa
menje determinado o alcance de coda urna d,'llas, Andaria 
hem o nohre Senador e eu nada t.eria o nb,:crvm· a essa parte 
do seu disr;urso. si S, Ex., registrnnrln aqui segundo n seu 
"onceíto l'Jue eu não posSo condcmnar li arcÔI'do cio 20 ele 
f<utunro. porque tnmbem nas minhas Iluatro frírmas cerio ;, 
Santa C:lth[]l'i!1n a margrm esquel'dll li,) rio :-\pzrn, rom :J 
md3(!f' ,-]'1 riclaclr do mesmo Dnme -
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() Sll. Ch:NEHQSO :\f,\RQl:ES - Não (; l1wlade. 

O Sn. ,\LE:\C\R nIT\1\n~r8 - ... e [lO )HI\{l,l(:ÕP" :ll1i fUll
dadas prl0 lahol' pal'anaense. llVe"se ff'ltO il .;na observaçã() 
ül,nmpanllando-;1 ria leitura da not.a explict.ivü com fjlle a 
l'cmet.li <lo illllslre :tnvog'nrlo dn Esl(ido, () SI". Dl', L"hclldinll 
n() .\mal'aJ, 

O SIl. GENEI10S0~]ARQI:ES - y, Ex, acreitRva a f(I['ll1ltla. 
" eu argumentei cOm ella, 

O SR, Al.El\'CAR (;ll[]lLm}d~s - O nobrE' Senador leu 3S 
formul~s, mas: não as acnmpanllou das notas complpmen-
1 ;Ir(>s, 

O ::iH, GEl\moSQ :.\L\RQCE:" - :I, nota não J'epudiu\'a a 
formula, Eu dei apenas a~ l'azõeS' por que Y. Ex:, julgava 
que- ,essa l'esolu~ão, selldo nwis prejlldicial ao Pal'aná. poderia 
ser Clcceita, 

O Sr:, AT,E"G.\R GlT\IAfL!\ES - O no))]'p SE'lla!lnl' I];IU ['(,. 
)ll'ocluziu a, nol.(I.- ~(l11l que cu a" (·xpl iCll"R , 

() Sr.. CtE:\ERosn l\IM\Ql'ES LeJa a q\\artri, 

(. ~II, ,\U:"':.·\I: (;l'DI.·\H,!\ER ~ L("l'éi ;( Ilu;ll'la I' :1 111)la 

""r,ll('[1ti\,~l di' 111,1"" a,' IJIIII':I" jliJl'l!1II' \jU,>JI) ('onli"("'I' " 
disl'Ul's(; fln lill\)n' Spn,H]nr, I' tli'llili" \f'rifinll' ,I minllJ tlp-
1'1'.";1 ni'i.:' 1,'ol1n lid" (,"~I' li\]'I'I, "IlC'onil';lr';'1 ahi, ('0111]11 1'1:1 ,~ 
1·,,1,:'"/ .ill,;tili(';'G~" 1',11',1 ;] mil,h;] ;!llifllrl,' f!" ho,i(', 

(I SI:' 1,1':\1-,1\"" .. , ILII")l'FS - E' 1"IL'I('(~((1 di:' Y. 1-::'\, 1'1'.,1;1-' 

))('/('·\'('1. 

I1 :-;11, ,\LE:-IC.\F\ nW.:ITML\.CS _ Hem(cül'lIu(J f';,;."n,~ j'lll'mulas 
:,,1 ..... 1'. I))'. 1'!JRhlin(J do r\]11I)r;ll, C/Ui: aqui fi(:úr'lI illrUIllIJid" 
,1:1 ('IJldinllaçiío do, 11'~h~1I1f1., ([lIP, jnnf:lfJwn/r ,.,. Cnlll 1i ~nli
d;lJ·j,·(iacle do 110h1'I' Srnadol' I' rlP I odo.~ li.' II1ru, cnnljJ:11l1H'ir n,; 
di' II'jH'('';('lilat'ãO, 1(;\quI'lI" m n nwnln ,.\\ inil'il!i jl;ll'a (""Jl\'('I' 
11 tjl,,·."tfio dr- mOdl1 allliQ·:\w'l. IJor' um ;lec(,n/o' "nll'I' iJ~ (/1'lI" 
F>I;'.do, ,'\1 riz or~llil' ('''''a inrjir-:lf'iío ,1:1 ,,,pguinir Ilnl" "r(I':1 
I:,c,c!al'í ('·pI': ~ 

«A pl'inl!'jr~l /"Wll1U/;1 11;\1) ld"'('i~;( !Ir- Hlrjj,'II'I'~ I'X

].lJic~lf:i),'< cll:i m;ml"nl (' ,.()Jl."rl~rrl :I ]I(ISSe I' ,ÍIII'iqlj-
1'1'50 [lei U:1PS 110 E;strld" . 

. ' ,\ "rg-l'illtln tem 1,(0(' rim ,.")\1",'1'\';11' ;"in }';(I';ln(( fi 

Irl'ri/or'jn pr-er.i"IJ {li:; mai.- illl[lul't:lnlc" pIlY()~I;t-IP" !Li 

!1I:ll'gT'l1l r~qll"J'dll tios rio" \~e!lI'(1 " rgIUl'-~ú_ "!Jmil ",-
.iam fla)'nnoli,s, no l i,t:!:l cI,Jnní;1 Lllr:f>fj;l: filO ?\egl'll ,~ 
r'ni;'ío el:, Yif:lfJl'Í;l. ,mill' " P:Jr:III;'1 I('m' Ii"~pf'nrtidll 
."OTlln,il.~ eml-'itll·r:1\:ci.' ['IITlI 11 :tlJf'l'tlll'[I d,' 1·'lr·;1IIa.':.. 

\'onstrllt:(:iio 1'1,· p(ln~('o. ('ti:. l' "II,i'l" IW/lilnnt\>, pOSSUI'111 
pr"rl'ÍI',lad(~s j·(JI':I'·O 11('1'\' aC's I' plantaçi'íes \.", J i'l.S:l ~, 

O limitp Ilel l ) ri" Tim])ó 1I1:l11tém :í ('Idntl('(k 
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C-!ll[I" LÍ:' \'I('l'-,ri:1 u tL'I'J'ilul'Ín pl't'cisU par:1 ,_, ~eu 1I1Ll
niClpill. '-"<lI\.I Il'd:1 ;\. ('Ollldl'l'<I de Paltnas.~) 

(,E' IJlJ.-<si\"t"1 -- \"eja ti Senado a ~8gur:mça /.:1)111 
ljlll' .;\1 apl'cciG"a "[l']u um'-l dessas formulas que oH\'-
1't'I'Í ,P) t\sLurJu UI! ;1\!' IJg:ndu do Estado, «E' possi\ e) 
Ij UI'. -"allt:l Calh:! I'in:l l' l'''I.~Ul'L' eJllL:n':IC:JI' a acceital;-ã" 

dél linlHl fi~ul':Jda ~Jt',',~a "olueão, ;l]leg:llldlJ [el' .sio ll 

LIl('\,na. lwjl' ftayopoli,.; Illlla anLiga l:o!ollia funtlad" 
j, ('xpen::ias da União_ 

ConYéru, pLlrém, /)!Jsen;lI' quI.' a pUl-JuIDI;'ão alIi lu
L'U I iZ:IIJ<1 , appl'l.lximadfllnente de dez 1llil habitantes, ,i 

11),):) <lI' ol'igl.'11J polaca e não deseje!. dl'_ llJlJdo algulll 
ril':\!' ."ulJol'rlin:ld<l a Bant" Cafl1arilln, 4Ut' I'ollsitl'él'a 

!l'}\lIudu voe a!1emilc.ô, seU'; inimigos Llil/ural'~_ 
F6]'~II:t jUl'i.;dicClâo l' pOS8C actU:H'~ Ja Ill'Ílljl'"jl'<t 

lI., L'IllL1!a, é esla ;J quc' lllt' lhoI' attende ,10~ llOS,~Oo 1 Ll· 
t.el'l'~,~e,", SL rle (,odo ror ill1lJussivel \l'i·3 adoplal!iJ, 

Ofj'eL'l'l'':''~I> a 1.>l'CciJ'a rOl'lll111 a" Lleix,llldl) a Santa Ca
I Lnl'Íllll u ae! 11:» lllllllil'ipiC' UI' ftayopolh, mas. t:On~ér
Y:lllyo ao ]);Il'<lll<Í, '-' fCITifo!·i n I'/Jlllpl'eheru:lJul.1 pc'lo~ 1'111" 
\'\:'griHllO e S, ,JI'ã\), tOllLO \'\Julplemellto dQ IllUniOlpL" 
./,. f:iu ="egl"'. '-1 m<JL'gelll '~"'lueL'da do rio <lt'o:;(' nUmlé, 

Quanto :1 Uniã'-, da Yl('(.oria ('. P:JlmC1~ pCl'mane
"'IU t:f)Jlltl n? ~egunda ,"ollli~ão, 

.\ qual'LJ fOl'll1ulH, «ll1axilllL> do t/uP pu.demo" 
"·'rlel·,' (> ;1 que menus "ttende ao,~ nosso,'- im',onlc:,I<t
\'t'i~ {iil'l'Hus, ]lOIS di\"it!., :111 TJJI'io a cidaul' de. Hill 

\"':':1'" " "lJÍl-,~f~a a 3anta Cal h;Jl'1ll3 H3YOpOll ... :-:, L,>u
l'/'Ll';O " llla i., !JIJ\'uar;õc" fundC1dêls .pelu 1;11101' p:.lI a· 
1l,ícn,sl' 11<1 lll,tl·gem esqllcTLl<l desse rio. 

«,-I,. , .. ~I a \111 im<l ~ulu~ã(l ,.;6 pOd('lllO~ l'hegul', !j,l',lJl{\lI 
UI' Indo 1'01'1>))) perrlicla,~ :IS PSlwr:nll;as til' ,.:{'rem :111-

IJpl:l"da.; lor.!;ls n~ nnterÍoreos.:. 

(] Sl1. GENEROSO :\E-'\RQUE8 -- Eis ahi. 
O SH. ALENCAR GULMAR.~ES -, , . mas J S~(J Só pelo desfo'ju 

de ver terminada a questão. 

O f')1, GENEROSO .\Lo\HQUES _. Pl1ÍS esLou d!' pleno ac-eÔl'do 
t:lIlll ",;;e /'omment:nio. V. EL, em ultimo C380. acce;lava. 

O ::lH. ,\LE:t"CAR GUl1\IARAES - E, agora, 8qui está :) fre. 
cho 1'111;]! explicando a minha eonduct8 actual: 

«Além disso, nOs parece impossivel, seria tran~igir de 
mais e, até certo ponto, affirmar que nos fallece a COnsCI
.~neia. do,s nOssos direit os.» 

E,La\"a eu, então, convencido, como hojt' ainda o ,.,otou_ 
deQllf' nã" podiamos Jr' além dessa COll';essão. 

O SR. GENEROSd MARQUES - M'as V. Ex. já admittia qllft 
,"e désse terrítorio e pôplllac50 a Santa Catharina, 
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o SR. ALENCAR GUIMARÃES .- E ahi esLi com anieced,!w;Í;\ 
de quasi sete annos, dada a razão por que' eu comb:ito o ;1(>
c0rdo de '20 de outubro. 

A todas as transigencias eu chegava, llwnO'i áquella ljU" 
TIOS retalhasse o municipio de União da Vieloria .' :i re~lw
di\"Ci comarca e nos reduzisse ,"l eomal'Ca de PaJIJ)~I::; aO r.SQUC
ldo em que eUa vae ficar ... 

O SR. GENEROSO MARQUES ·-Mas V. Ex. pcrmittiu que iS~1l 
succedesse á de rio de Negro 

O SR. ALENCAR GmMARÃEs - '" arrancZlndo nos ZI rcgiãc.l 
mais rica e ffrtil do Estado. 

O SR. GENEROSO MARQUES -- E' exaggero UI? li. Ex. 
O SR. ALENCAR GUlMARÃE'8 - Mas o nobre SelJador, SI'. 

PresidEnte, accentuou tambem no seu discursu que ~pam 
mim era indifferenle a. qUf.'stão de terras.:l> 

O SR. GENEROSO MARQUES -- V. Ex. disse que eSSa ques
t ao não tinha importancia. Diz no seu livro Que a questão de 
(erritarios não é de maxima importancia. 

O SR. ALENCAR GUIMAH.i\ES - Para jusLificaçâo de sua~ 
:1ffirmacões, S. Ex. apanhou, isoladamente, alguns períodos 
i!o meu livro. 

O SR. GENEROSO ,MARQUES -'. V. Ex. queria que eu lesse 
lodo o seu livru, que tem cerca de 365 paginas? Era impos
siy!.:l! Nem o Senado toleraria. 

O SR. ALENCAR GUI'MARÃES -- Não destacasse L' noble Se
clador um ou outro trecho, deixando incompleto o meu pen
samento, e eu não teria nece8sida.de de eslar, <.gora, minu
tiosamente, destruindo cada uma das 3U:18 obserYa~ões. 

O SR. GENEROSO MARQUES - Mas essas explIca~ões, essa 
defesa. pertencem a V. Ex. e não a ,mim. Eu tratava dE. des
truir os argumentos de V. Ex., mostrando qUE, pela sua pro
posta. ('/ Paraná perdia territoríos '3 população. 

O Sn. ALENCAR GUIMARÃES --- A. cessão de maioi' ou menor 
J.jor~ãlj de territorio a Santa Catharina não era poutJ) capit:J 1 
para mim, em uma solução dessa ordem. IHa~ deIXei hem 
daro. nas minhas palavras, que era capital não alJril' IllHO 
dOs direitos paranaenses ao terrilorio de União da VieLol'ia, 
á posse da cidade d~sse nome, ponLo de convergf!DCia ela 
noss3. viaC30 ferrm e fluvial no sul da Republica. e cu.i.a iIll
portancia . dentrO de poucos annos compensaria quaesquer 
outros sael'ífícios que o Estado fizesse. cedendo em ou tré! 
parte para liquidar clt.' lll1'ta vez por todas e,,~e inilnulissimo 
litígiO. 

O Sellaclo, embol'u fatiguclo, me permiHa r"gistl'ar nO 
meu discurso as [lalan'as que escrevi. completando, i:I~sím, a,~ 
informações que trouxe a sua Rpreciação o me\l hOlll'ado <:01-
leg-a de representa.ção. 



SESSÃO EM 30 Uf", .IOLHO Df, lVl'í 

Disse eu: «Não p o seu principal objecto» lrefeI'lCl-l1l8 á 
"Ulll~ão l)elo accürdo liiredo c aJl]igaH~l), «não I~ o seu Vl'ltl

('ipal objeeto a maior ou menor porção de tel'J'itorio, cuja 
lioSS(J se ui~pulalll os EslHUOS contendores. E' algl1flia t:ousa 
mais l~levada e l'l's]Jüitavel do que isso que deY;'>l'ia lf'l' lll'(~
ut:clIpado os que se incumbiram de eUcvlltr<ll-a.l>· 

"Não tem, portanto, vara mim «importaneÚl lIlLlximCl cio» 
caso a maior pXLr'nsão territorial que se adjudica Ú Sanl;l 
'.:alharillil pelo accól'c!O de ;20 de outubro ultimo e ("om o C/lIal 
"'.'proeurou resolver o secular litigiO. 

"Terras temos aillda Il1nitas e ricC\s em l[ UI' avplil'ar a 
aClividade e o labor de nossO povo vara Ura!' ele seu al'l'O
i.'~amento co.piosos e inexlmuriveis elemenllos de nossa gran
deza futura, 

«Terras podiamos cedel' sem que dalú nus n~,slll(;]ssem o 
Jijêlj estar, o "exame, o constrangimento e u amargura que 
dilaceram a alma paranoense neste momelllu hib~orico de 
nOssa vida. 

«Terras podiamos ceder sem que na plll'ase, no mavi
mento, no gesto do nosso mais allo representante se sentisse 
a agitação do seu espill'ito, advertindo-o de que o seu assen
I il1lento a esse ajuste \'ale pela mais estranha (I,IS L:ajJiLula
ções, quebra as tradições no.bililantes do seu passado e im
pol'la no amargo e dolorido sacrificio de 80 mil de seus ir
mãos que lhe haviam. justamenle esperançados te confiante,;, 
entregado a sua sorte e os seus destinos. 

«'Te.rras pocJiamos ceder sem ,que interroIHpessemos :iub
i.aneamente o consorcio de sentimentos que nos ligavam a 
I~.ssas populações irmãs, Ique desnaturalisamos sem lhes da,r 
o direito até, neste seculo de liberdade e de civilização, de 
(:nllsentirem nessa inesperada e imprevista mudança ri a sua 
situação llolilica, {'omo si fossem constituidas por miseravei, 
servos da gleba em plena Hepublica brasileira. 

«Terras, finalmente, podiam08 ceder sem que a rienoml
naçã:o Braz-Schmitd com que vae sen'do conbec ido elll Lodo 
lo paiz. o celebre ajuste, resultasse a convicção. par" a con
;Jciencia nacional de que nelle llão fomos parte clelibel'anl.e 
.;011\ igualdade IJEo direitos a outra reconhecidos, mas nos 3ulJ
mettemos á vontade e ao alrbitro ele terceiros que se arro
garam a faculdade de r!eciclir de nossos destin03, como si. 
fossemos um povo em plena phase primitiva, sem orgaulza
Cão e direcC,ão, sem direito e liberdade. 

«Falta a esse ajuste o elemento moral que devia inspi
i'ar-lhe as clausulas e dar-nos a segurança de que nellc in
[endndo não fomos nem vencidos nem vencedorres, agimos de 
accôrdo com (lS nossOs sentimentos e a nOSSa vont.ade. transi
gimos nobre e dignamente sobre os nossos direitos, sem hu
milhações, sem vexames, sciente e conscientes de ,que assel1-
'tacamos uma solução que em qual'quer tempo, émqualquer 
época da nOssa vida como po"o livre e independente Iconsti~ 
tuíria justo titulo de gloria para a geração que a acceitasse ~ 

(, Isso é o que eu queria. 



<; Diver53.S foi'mula" cotudl'í P pl'ocureí fazer aecei(ar le"d,' 
a. CJue nos j"li'J'lI1ittí:ô:,(, esiabel",cel' defillilivaIIJI~llk. IJ~ )imik<. 
de fadu CjlW tinhalJlo,: em 18S() P')l' oc,casiiio da proc),lll1;lÇâf' 
da Rt'\iUblica até o':> da 1j1lari.a. JOI'll1ula do -- aCl'o\'(lo honrosl) 
.. - com a cessão a 3allt<l Cathal'illa de metadl' ela cidade dI' 
Flio Negro, villa de Itayopolis t' mais j)O'l'úaçócs á margem 
esquerda l\O rio rlaq1.lelle nome. fundadas pelo labor para
naellse. 

« ~ra::; de toda.s a." "jue :'C' poderiam conceber. a que fi_li 
adoptada é a lwiDl'. I'ol'que ~olJ li engodo c1p :20. ;310 1iiloJ111'
tros quadrados, dos 11.880 "1UP. ~ê'gundo os calculos officiae-. 
'COlmavam o terl'ltül'io qne o SUpl'P1110 Tribunal Fooeral man
dou adjuditar a t::antu Catharina e que, para us partiJarjo~ 
de t.al solu('50. import.am em uma extraordin3.l'i<l vantazPJl1. 
!l00 arr311calll quasi que: I) pl'oprio cora.ção com a lWI'da da 
cidade ue Ulliã\l ela Yicloria, de população g>;IlUill<lll1Cll[C pa
I'anaense. euja liituacã,o gcogtra[lhíca. tOI'llaudu-a pl'llt,.1 de 
cOlll'ergencia ele toda viação feJTea p navC'gal.:[ín flu"wl <10 snl 
da Revublie3. e que em futuro lIiío remoto sel'á. talllllc'lll ti 
centro de lII(J<l~ <lS nossa.s communicarõcs illt.i?riol'c.~ com U5 
paiz~~s visinhoo, d~:;;pel't\)u a cobil:a cathaYi!1l'!1sl'. ') 

Eis <llli, Sr. Pre.'<idenlt' .. (>U cedia t.cJ'l'as ... 
() SR. <3 EI"Erl(ISO ~bIlQ1]ES -- E pODula~:uc~. 

U Sn. _\LE:\'Cc\H GCJ:\HR,\ES --- .CICuia I t'lTa~ S'·;2.111Jd,1 " 
Ilu<1rlil fUJ'IlllJla do lTlcÍl famoso JI:cr)nlo. ,\l;1~ "\Cuia t·e!Ta~. 
,quanou oi~w não pl',winba rOll1l'lmento tlt>~'3l'ô laç.os l)1J(' n('~ 
li.za"am iis /Jopuldl;0b habitantb de r.t·rtas 1'L'."iu,-!~ IJl!'-~ ~I' 
t',JnfuJJdi,llJ1 )Jclas t.radições, pelo pa~Sacll), )1plu:' St'ulirnl'l1to:, 
com a alma e I) CI)l'a~ãO paranar·n~e3. 

Terras, ('u cedia, mas ~staGa'a .:lE'unil' Ja lJOs:,ibilidade d,; 
ceder a tÍclade dp União da Yic;Luria ~1. J'elalllal'o respeel iw, 
terrilol'iü e I) da r'omarra ue Palmas. Até ahieu não dwgin<l 
npssa {poca. E ai daquelle. Sr. Presidente. que a eS3e tempo 
sr anima-se a pleitear deaute daque][c P ')\' (I llma wllH:iio cles,a 
natureza. 

"-\ cordura do honrado Sena,diJl', a.- lendencias concil iado
l'aR do seu r~spil'ilo ,;eriam Y~ncidas pcla formí,-h,ycl opposir,Itn 
qUê' se le\'allt.~l'ia ('Il1~ [,)rJo t.el'ri~ol'i.-, J)aJ'allaélI.';~ cout.ra os IJllI' 
tentassem efl eeluar uma ~oJuN).li d,'ssa naturez~l. 

O 3R. GENEROSO '1[..\RQVES ~ Ha a liçi'io do tempo: lJ(',ít: 
.iá n~o .são tão rebelrll's assim. Ha g-rande oj)[losi\50. ma~ 11J" 
é a lotalidadp da população. Hojc exislc'm duas correntes. 

Ü SR. ALENC,\H G['I:\f.\R_~ES - A' minha aLt.itude, 1")1'
tanto. Sr. Presiclcl1k. rli: )wir. !lI) "ombatr que nffe-r,or:() >,1 F~l;l 
pl'opnsiç5·o. não PÓUI' SI'I' post:J f'111 contrastr' rum a minha 
altitude dE' hontem, quando eu me collocára ú frente rJ,l ('~J1l
panha ronciliaforia entre os dous Esf.ados ela. União. 

O." comJ-.rllmJ~';us que então assumi deantC' (la opini3o 
da minha tt'IT" não j'ornrn modificados nelT) ,,50 deturpnr!o." 
('I)m a attitud,~ de J'1'3isfcllcia {'om quP rnl' ha.tr> l'on1r:1 
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·e~Se )Jroj IOdo. li lHo ,li lmlw Ju ê0nduda Lenho üdo ne.'i.-;I·.
vinte Ulmo~ li", tralJallléls illccs.saul('s em favor da causa sa
Cl"os:mta de minl';l II'l'J';]. ~('m r"x'~essos no "\'igor rla minha. 
defesa, 11em dpsl"alJcc.ilflCll!'.J"'. 1I€])1 cleserpnl,'a~ IIlO va.]m· ,do 
llOSH) dir'eito. 

O SH. yEi'EIIOSLl \L\l-\(.ll'b·--Hoc Op1/S hic labor est. 
O Sn. ALEi\CAfl (;r.;l]\L\R_~E'" -- '6i jIOU\" t()mpo ... 
O SR. (fEl\"};RO:-iO :\fARQt:ES·- O lWSSCl Jireit,() já t~oi I"ul

Jllinado pelo lTI(Jis alto tribuna.l cio paiz. 

U i:lR. ,\:LENC\H GUIMARÃES -- .. , em que, pela reite
rada e "y"temat.ica att.itudedio Supremo Tribunal. em des
l:onhe.cel'-no,' o ·direito. o meu es.pirito vacillou sobre a. vi
c('Jl'ia dn 110'Õ-"Ó<l causa. nem por is~o. ,Sr. Pr,esidente, ninguem 
jánwh nll' viu uesesperant;.ado de alcanç,ar o triumpho final. 
PL'dia "~U, u!Jservava Em a tooos L]ue esperassem. Os dias 
pa;;sa,m, l:Olll elle:õ vão os homens; novas ,doutrinas surgem; 
a~ iJéas Tnodífi~am-'if'.: 0& tribunaes reformam-se e essa. soo
t"!1I;a tão malsin3d<t JJUI' !r)do" nós. podm'ia depois transfor
mar-se no gl'anà/:! elemento do nosso progresso, na victoria 
da noss(J causa. 

E nãu seria lJussivel. que 1~11l um )}3iz destes, com \t 1'e
,~iIlléTl nelle j'mtituidCl. C{l111 3<' liberdades de que gosamQS, 
.Jean L.:· do- "I~rnores illc('~~~,nte~. \'ehement.es, fo·rtes e vi
\"azeS. 

f) :-::1" (~L!\'I"n/l~O :\1.\It1.!"r::s - (}UI' illllJl~,<t foram ouvidos. 
U Sn, "\LENCAR GlilMARÃJ;S .~ ... d(" nma pOj)\llacão que 

~ ... -!'nt/! sacl'ificadQ, espoliada ... 
Ü SR, GF.:-!EHO"(j \l.\Ht.)t'ES _. Ha tl'eze 3I1n(l'O damamQ, 

'ar, Il,>s·cl'tn. 

O ;;':'a .. \.LE~CM{ (1U1'\[.\[\,\1::'; -- '" a alma naciülJ3.! 11ii.(.' 
,,~ movimelltas3\:' não se vúltasse ';0111 sympat.hia para. essa 
gente (' detivesse os algozes dl' nosso direit.o no infernal 
propo"it{l de sacrificai-o. 

O 'Sn. (;E.NEHOS()' :U.\ilI,)(·E"; -- E,cta\'3mÚ"s .,,:e)ndo accusaQOIs 
d.· jll)fJcrlinenLes. 

I) ~1i "\u;:-I(;.\I\ (;n'lIA.IL:i;Es -- Ainda agora, Srs. Sena
.-]u!~S, rrU1/\p-IIJOS a .])alavl'a <le confort.o e de 8,nima0ãü ü 
jl/Il'iti'(: i:O-:,r. S-,'nadol' Ruy Barbosa ... 

(I ~n. cTENEHLlS(l -'IARQlJES- Foi t.:ll'dr': muito tanie. 
() SI1, . \.LENC.\H GUlll1ARÃE:-i - ' .. p aquellas popula\:ões 

<:(\1" <I: agit.am. que "e l'onvulsio;:wl11. qu" entram em deses
p(~I·)). t,rau\juilliz<J111--l' )'onfiandól ainda na. justiç·adü 
diJ'pi(.o. ('.erta,; dI' quI" um rlia e\le 1'3erá restaurado, J, sw! 
libenladc reint.cgr<Jda. ,,,,cm () jugo a CJu'/, ellas não se qUe'I'em 
'ull!1"('UPI' " "(lnll'a {J qual 1"."'\11 resist.ido ,-,111 toct'R" a,o ,;pooos e 
~m I"(las a~ ]lhas e" da nos~a historia. 
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E' de estranhor, 0 tr;stemenlte rleploravcE [[U,: um a5."Ulll~ 
pt.o desta ordem. ela lOagnitulÍl' que dIa enarra, no systeJlHl 
político que temos instituido no nosso paiz, seja assim com 
,aC'l'ifício de tão grandes r tão respeitaveis interesge5, re501-
Yido com tão grosseira violação dos pr'ec€itos constitucionaes.· 

l'Ião quero, Sr. Presidente, não devo e não posso lIlesmo 
i,nsistir ma.is 'neste aspecto da questão. As observações aqui 
feitas. como as feitas !la 6eio da Commissão, não soffrcram 
contestação nOB debates travados nesta Casa. 

Neste pacto, neste ajuste, neste accOrdo violadas ficaram 
disposições inconfundiveis da Constituição da Republica. Do 
seu texto foi anancado brut.almp-ute o art. 4° Elle já não 
póde servir de nórma de regra. com o voto do CongI'esso Na
cional, sobre este projecto, rara a solução de conflictos de 
igual natureza desses que ahi estão dividindo os Estado3 c 
constituindo sementes de desordens e de lutas de consequen
oi&s tã.o graves quanto e;;I,(I que agora. por essa (órma ,~o 
procul'a resolver. : 

O precedente que fica é funesto E' se!'á fatal I POTque p-lIe 
dissipa do nosso espirit.o a psnerança ele que Os ,nossos 'Pode
res publico8, no de"empenho aa .sua alta. funccão. respeitem 
os principias fundamentaes do re!õim~n E' as prescI"ipcões tet'
minalltes, expressas e ,caiegoríca6 da Constituição Federal 

Um Dutra ponto, Sr, presid'ente, que eu preciso recUfi
car é o quI' cti~ respeito a up) '~(~uiy,)co do honr~~do :;1,enador, 
que passou naluralmente, no calor do debate a. que fom05 
arrastados. 

O 'SR. GENEROSO MAf\QUES --- Si V. ~x. demoD.stl'ar que 
foi um equivoco, serei o primeiro a auxiliaI-o na correcção., 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -- K tambem um elemento 
de informação que quero fique re,;::isLrado nos «Annaes ') para 
que a todo tempo se saiba que essa sentença do Tribunal 
em que se pretende amparar esse acr,ôrdo. não merece esse 
f&!peito que 1le lhe ql'or dar, porQu~p.lIa esfà fulminada por 
um dos seus proprics signatarios, 

Disse o nÜ'bre Senador no seu discurso, fazendo o hísto
rír;o do proceoso judi(Jiario e da" decisões proferidas sobre 
elle, para ,justificar li pressão rE':I"p7'e-'lsão usada por S. Ex.). 
em que se sentiu o Parani\ no momento em que firmr.u o 
seu governo esse accórdo: 

«O Tribunal confirmou (disse S. Ex.) ainda com maiol' 
numero de. vutos, fazendo então parie deIle novos juizes dl3 
competencia e insuspeiCão indiscutivel, juizes que estudaram 
profundamente os autos, como os Srs. Pedro Less8 e Godo
fredo Cunha.". 

Pofe "em, E' o pronunciamento do 81' . Godofredo 
Cunha, ~e fulmintl de nullidade eSSA decisão, o que elI 
quero regIstrar nos «Annaes.:.. 

O Sr. Godofredo Cunha subscreveu () acc6rdam de 24 de 
dezembro de 1909, fazendo acompanbar 8 SUa Il8signatur_ 



des ta sign i fic~ ti"a, eloqllente 6 basta nte expressiva sGn\ en(a 
condernnalol'i~, da f,>l'opria decisão que e1le subscrev la: 

«Godofl'edu Cunha, \'cncido na. preliminar, que o aecór
dam não nlen~iona, de ter funccionado o 'Iribunal sem o nu
mElro legal de dez juizes desempedidos (lei n. 938. de 29 de 
dezembro de 1902. art. 1 ü. e Regimento do Tribunal, art. 13.). 
Que confianca póde inspirar uma decisão que começa vio
lando a lei da SUa cOllsti{uição ?n 

O SR. GSC'iERO=-'1} 'I'IARQCF~ -- Por'ém, «de meritis», o Si'., 
Godofredo GmilHl votou contra o Paraná. 

O Sn. ALENC\R GtJ!iVUr:.~ES --. Mas psta sentcnç,a '.dtá con
denmada por um dos sem proprios signatarios. 

O SI1. GDEl-lUSII .\hR1..!L'ES - Mas prevaleceu porque estava 
assignada V0l' mais oito juizes. 

O SR. ALE1';CAR GL1~l.\H.~ES -" Sr. Presidente, eu estou, 
COm!) o Senado vê, r'xcessiyamente fatigado. Por q-Jasi tres 
horas estou occupando esta tribuna. Por minha 'Vel, estou 
fatigando excessivamente tRIDQem a attencão dOs meUs hon
rados rollegas. (Não apoiados.; 

O Sr,. GENEROSO MARQUES - TeF'ho ouvido V. Ex. com 
loda a attenção. 

O SR. ,-\.LE;l\'C\R GliiM\l-i...\.ES - Tenh.~ ai!1da observações a 
fazer, Desde que a 110ra está ade'antadfl, si V. Ex. m'o per
miitir, I) Regimento 711\0 contrariar e os precedente.; aatori
zarem, eu pediria <I Y. Ex. que IlUspenélesse a discussão, con
servando-me a palavra para a seSSão ~egUÍnte. (Muito bem; 
muito bem.) 

Documentos a que se referiu Sr. Alencar Guimarães no seu 
discurso 

í"uprr>lu" Tribunal Ferieral _. L\cção cive! originaria nu
In,c!',l 7 -- -Cxeeução do acrórdào sobre o:" limites entre Pamná 
,~ :-:alll,1 Ci'üharinél - Embargos rio, executado - ~:gtado ,do 
Pal'anD - Relator. l) Bfmo. 8r. ministro A'lldré Cavalc.anti -
Ar.ompanham oS embarg'Os pareceres do consellleiro Ruy Bar
))OSa e do Dl'. ClOVÍIS Bevilaqua. 

PCIr embargos 
dp nullidade provada do ventre dos autos, f' 
infringente~ do julgado com documentos novos 

diz o F.sl!1do elo P8raná contra I) de Sanla Calharina 

E. S. C. 
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A 

1 

p que I~ rmJlu todo o feiw: 
0, por inCOllli-lt.tencia ue, Egregio Tl'ibuual: 
IJ) por' impropriedade da aeção pl'oposla; 
c) pOI' pretcol'iç-ão de formulas essencia~; 
li) pOl' ameneia àe lei fooeral que regule <), e.xcclH;ã.ú c!') 

,"~:1J t.enoa", sol!r€' I imite,- elos ESltados, 

2 

1', que, l'ulllpl'leuLe pa,l'a resohel' c.onflictos de jUl'isLiíeção 
ac.tu,I!C~ l!nLl'e auturíclauf'~ de Estados confinantes ou não e 
para. as l'aUS<l~ lJue en[r'30s Estado" se pOlSsam susr.ita,r em 
"jrtude de ajustes (' convelH:ões ,"em caraeter poJitico, ou fun
dadas em direito privado, o Egregio l'l'íb1inal exorbita quando. 
ÇOnJo no I'a.'l) jJ1'8SlmÜ', arl'Ü';alluo-:,P aUribuições legishl.!i
:vas, uefÍlH' limite:i de Estados, ma!eria p~scnejalmenLc poliliea, 
6::unai,: COll11l1cLlida au Poder JuDieia.l'io, 

Tanln lllai.>< elal'll I'. ri l'xcr,s.,sl,I, quant{) {, {'edo, e 

3 

1', que I' pJ'(}jlriu 1''(('lJ1H'1l1 c, pUl' ~\'u ad\"lJc;adu Y. dI!' 
(Juro 1-'/'{;lr), rec·ollhecen na. l'e.lir;ãü rjue SI> .iunL~, Ilãu Ila",el' 
'entrc Dó dou,~ E"I.a{Íu:, limi1.I~' c,N'lCJ..'. tanto que p('diu a ~u~ 
dClDêI.!'cal;ãu, I::'encln assinl. I!a lill1it'e,~ J)'f'oc'isurios "sLalJele
<Cidos por <I l'C' (lI'd ° en(.re dOlls munil'ipio:-< da mesm~1 c:lpit:1nia 
;por dcerl't.n imperial nunca T'evng-a r] ri. P sempre l'econhecido,s 
1)01' todos li::' pudl'T'r" dD impcriu e d:1 Hcpublica, (Ai?Cón:liío 
üe ? I de maio rI,' 177 I. Drí5I'elo ele lli d .. janeiro dp 1865.) 

i)ra 
1 I 

I', IJUI' lW,'!IlUú linJiteo /J!'()I,Ísol'io:<, (; pl'ivalj\~ I' illl,'lll'

tebt.~;\el a competenl'ia do C:on::re,,-:o l\al'iona1. para l'I':'ill\'I'J' 
de{!:'lIitinulI"II/<' C:oQ:,I, ~n'I, :1í. ~ 11111, 

I). que a at.I.1'1LlUi,;ü" d" C:OIlt!]"'''''_, :'iaL:iOllal n:fU s,> l'den', 
,;Ollltl :,c tem pretelldido. nu :11'1. í" ela Const., lIol'que est.e 

al'Ligo não dá ;1.0:' .E~tad.,,-; (I rlirr:ito de 1""tabelel:err'1ll limites 
provisol'ios, ljlW dp\'~1Il ";Pj' Il!l:',:l"vaun,; si te ;11 'I 11 OH tl/.nI , 1111 

at.é quI' nutro ,Podl'I' Ih "IJllfil'ml~, altl:l'e IIU l'ejcitp. O art, ·1" 
,snppõe uma pl'opo,sla. IIUi' i'r tomplf'ia rJl'la aJ1prO\ação do 
IGc>ngl'e,~,30 . 



!.i7 

G 

p, qlH' W) C~Jljar:1 ,1,,;: !)('jJlll~dil," 1>1111'11]1 1'111 di,:;"IH;';\Il 
'111 IS!lJ UIil jll'{J,ipl'!n d~'. lilllllr'" (,1\t1'(' :-;ant3 r.~lhal'ina r Pa
raná, nr8 jlpnllpJltc rlp rll:!'j"iío, lI!J,"'Sf'lllado Jíelng ,'Cjl,'I'scnf[[n/cs 
de Santa CalliCli'i71u, I' ctllll/latidil )'leio, (]o P~]'all~'1. "em qu,' 
n~m uns nr'l1l outro" r1e('Jil1as~I'Jú ela cOlllpel('ncia elo Congrr",o, 

J1á c~m J 8~1O. o govel'l1~dol' dr' ;-;anta C,Ül1arina. SI'. Laun; 
'tiü 11 er, actual\!ini~tro da," 'nelaçür,~ Exlrl'iol'es. e do Paraná, 
Sr. Serzcdcllo CO['l"'a. tinham concluido um aceórdo par.a flue 
3e pl'OOllOH:'SSC a ]H1meuc:,iio de uma cr>mmissâo incumhida dp,. 
levantar a planta da zona litigio"3, e apresentar as basps da 
determinarão d08 limite" "ntr'c 1)0: don,o: E"taclo,~, basr" ;jUP, 
seriam sllbmr'tLidas ri IIJlP,.OI'(U:{íO dI! COnrli'/'S."1) .Yor'innnl, I Df',
cr,-.(()S rio Par:mú ,--1895 - pag, J;:i I 

p, que "r·, c,orno di!. .T, Rum,II. HO, fluando h~ aCN}roo dos 
Estados ,';oh I'., , limitl's, I" npccs,Qria a inl"rJ'rrrni'ia cio Con
s;resso :.\'Q"iÔna'l. «vislo t r~(al'-~p rie 11lll aclo de ;:oherania ele 
Cal~a()teJ' ess8lleiahnenlr' pnlilieo, ClUl' ,":l' não dewr:l 00nsumar 
sem a resoluç'i'io dCf'illlliYr\ do~ f'r'prr-ontanlp..; (b \'aç:iio, ,ohrA 
v que ('nt.rc si t.iYl"rrm accnrdadn os E"t~1l111S fini! imos», 
muito mais imfleriosanwntr,-e JllljlÕP (''isa intol'ff'l'eneÍa. 
quando a limites proyj2()rio3 exi.;,j,·nl H, " :='('mpl'e ri~"peitado" 
.-e prelendr: "Ilb"tiluir ul1tro~, ~("m ,'mklr:;11 cio jll'otp<tn rk 
cem mil Ílahi!;lll!p., (h znll,1 I'ollh,"t:lfla, C:ommpTlt, ao art, ;'H, 
n. '10,' 

P. 'IU(' nCItl jWOí'rc!e " H['glllllCnli) da .illT'lspf'\ldl'nf'13 [101'1('
ampriNma, r,or n~lo ,lla\'f:r ioentidarlc pnlí"(' a í~(lll..;tituiciil! d,) 
Br<lsiJ c a oo~ Esl.arlos r~ll i (10.": dn .\ 111'! f', 

R"ll'V~ I]ntar, e 

9 

p, que' a alle~ad(l illl'ÜJnpe[rlll'i~l lliin Il'aduz uma oj,mw1) 
~inglllaJ' ou de on~asiiio, poi" que (; ampara.da prlo.; \'010.0 do,;; 
1"gl'C'gios mini,t,r();; :-r.':, [lindah~'b~ di" :'I1~lto", ~larp(lnSoares e 
lICl'lllinin rI() J.:"<pil'il.n ~anlo: na úpini~lCI elo,: <.1UtOI'C': do prn
i {"rio apr1:."pntarJr> ;'1 1 :ama.l'<l dos J)pputadr):" :-:Ir", LaUl'il '\[ülleT'. 
F. t-:chmi(jj, adual gOl i'rnador ri,~ :-;;)nta (:aLharina, Lae"l'da 
I-:out.inllo I' 1:<}1'10." tll' Campo,< lJl) Jlal'(,(,('l' ria Commisf'iio do 
COIlstitllil::liJ, Lr'g!:,Llriio (~ ,r\Jsti\:~L C(I!llllO,la do,- S['~, :\111-
phí.lophio, l'l'p"iclclll<', A!'i-tirll''' Lobo, :\ng('jo :P'inhciro. Gli
,'.Hio, ,i:ha.ga,;; L(JbaLo. LI'opolr\o ri,:, Hnlllõ(',,:, f'I'latnr, (,(ln\:alyp~ 
C]}aH'.3 (: Fran~a (:<1l'\ulho, 

<:,\ r'C'''w'itaL,ilió:Jdi' du.- ,:igIlaLal'i\>..; d"'l.r' parcei'1'. a,ua 
l'omlJ('tf'nci~l f'JIl materüF <I" direito. ;1 ."ua rJcdiea~iio ao 1l0\,fí 



l'egimen, a sua imparcialidade» SdO IJl'Iw[an1at!aQ IlPl!, advogado 
ex-adverso, que accrescenta: 

« ... opiniões d(j jurisconsulto;:. in,.llspcit03, de entre 
os quaes se ergue o vulto brilhante de.\mphilophio Bo
telho Freire de Cam-alho, notol'iamente considerado um 
dos mais eminentes jurisconsultos brasileiros, (' c,omo 
tal laureado, j:j n~l cadeira de juiz d,) ~llpi i'mí' Tri,-
1n111al, já nas lides do P2rlamr;nto. ),' 

~ ~ fi 1; 

Il'emoria Histoj'ico Juf'idi,;o, pag, 602, 

10 

P. que o Dr. João?lIendes JuniOl', um dos mais distindos 
lentes da Faculdade de iS. Paulo, em <lia memoria f,\ Perso
na'lida de rio Estado», escreveu: 

«A determinação definiti\·a de limites territoriaes 
enLre nossos Estados Federado:, compd/', na fôrma do 
art. 34, n. 10, da Constituição ela Hepuhlica, não ar, 
Poder .Judidal'io, mas ao Con::H:'s,-o :-Iaciúnal. Entre
tanto, li\'emos ooca8ião Oe contempla!' llma 81'-ção L'i"il 
entre os Estados dI' Santa Call1al'lna c d" P;Jl',Uhí, ern 
que se pretende reiyindicação é ,lt'mllll:a,~ão ('omo si S8 
tr~tfas"e de um direito ck })l'úpl'iedade, .. jóbe de [Jonle 
a nossa sl1rpreza quando yemos c[ut' I) Supremo Tri
bunal julgou-se competente [Jara c'jnh,:',;\,: dI' tal 3('\:511. 

Esta nussa sUl'pl'eza clhega ao C'lllllulo. quando vemos 
Cjue (J Congre~so :'\flcional ,iulc!',I-:," \\i"l1e[\~ac\,) ,In l'JI
cargo que lhe confere o cit.ado an, cn. n. 10 da l:nn
stitl1ição da Republica, isto é, üe ~resol\er' delinitiro
mente sobre os limites dos 1E,,,taclos ent.re SI» .. e ajJ[!rova, 
por decreto n. ';>,699, de ::'5 rle setembro de 1.912, um 
convenio entre os Esl1rJos de )Iim\~ (ipI'aes e Ewi!'iln 
Santo, para soluCão de ~Ilas (jl1e.';l,õf~~ t.1,~ limites Pfl] u'i
Dunal arbitral. tColllprBhende-~f.' que nas ljupstões ,le 
limites entn: E8tados Soberallo" s.,ja l,os~i\'f~! recon'eI' 
ao juizo arbitraL porque não 11a pode!' constituído para 
resohel-os definitivamente; ma, na fedel'açi\o das )]{)s;:as 
antigas proYincias, tal romo fjL~O\l ,:onstituida p.,la r:on
stitmção de'! ele fe"ereiro de 1 901. a attrilJuir:50 (j,~ 
«~')sol'Ver' de(-initivamentesohrí' os limites dos Est.ados 
entre si» é fllnCrão do Poder Leg·islat.i\(j \':lcinnal, 
funcção pric'at'h'a, que não p'5de, .de modo alglll11. ser 
delegada. ) 

11 

P. que o principcll fundamento Pnl qUf~ ~p hase" oplnJan 
tão aba'!'isada é que a sllj8ição do li:!,l'llolio Ú -,')))f'f<lJlia e\.~ 
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prime uma rl'lar:ão .iuI'idir~ /íUl'al!rcnte ,FIZitica, e consiste 
nisto -- que o territoflO r: tudo que nelle existe, pessoas e 
cousas, fica sob li arçáo nhwlllta e pxc[usiva dos poderes do 
Estado. Ac.ção que o Estado não exerce como proprietario, na 
accepç.ão do Direito Civil. mas com (l poder, imperio ou ju
rísdícção, nO ~~ntido do Direito 'Publico». Ora as controversial! 
puramente políticas não são da alr,ada do ,PodeI' Judiciario; 
competem f;l'i\olivamentp JO COWlI'8SS0 Nacional. 

t2 

P. que a accão ele reivindicação proposta por Santa Ca
iharina, qUe' nunca tívera domínio, posse ou .iurisdicção 00 
COTIV~slado. é tão inadequada no seu proposito, como é aI'
])j[l'ariCl p~ta t'xE.'icl1('ão flnr assemelhação ou analogia, expediente 
a que se' l'f'c'One úej'uí, clt' haVt'lfalhaclo a proposta de se 
acereSl'PIII.al' aiJ RC'2irnen [o Interno um capitulo, yerdadeira lei 
de pl'ocesso, que I) :~:u prcmo Tribunal reronhecêu não tel' com
petencia para faze.c . 

IAssim 
13 

P. f}ue a Santa Catharina cahia propôr um ou mais con-
1Iictos de jurisdicção, e se iss0 não bastasse, recorrer ao Con
t?reS~f) Nacional para rr.solver definitivamente sobre OS Iimit.es, 

P. que na. [e,~islaç',ão frd,,,ral não -e conllece disposicão 
~ll;';llma I·p~lllarJora de 8wcuçõrs de sentenças proferidas em 
causas sobre limites dos E,1 ados, nem para lal fim podia 
hayer l€'i, nem o Relalor ~a C:1U q ::t principal tem compelencia 
para a execu~ã(), e \Yll1it() meno~ para rxpedir mandados de 
dtar,ão, abolidos do j11 izo federal. 

P, que os ·Srs. Milllstl·os Pedro Lei:isa e Cardoso de 'Castro, 
no ACG, ~de 6 de agosto de 1910, a.:ção originaria TI, 4, mostra
ram a illexislencia da 18i, ,~ os SI'.', \linisí.rosAmaro CavaI
canli f~ Godofl'etio Cunha disser:Jn1 l[IW. quando muito, no es
fado 3Dtua! da legislação, U unte" lOllli,~renll' paril ordenar 
diligen,;ia~ seria o Tribunal. nllo u f:i'i? i )i. cuia fnDr.f}ão t.er
Inin~ ,10m ri .111/'):11111'[11,) da NlU'a. 

l6 

P. que' 110 !)l'\l(,(_);~Sj) C{111[rn (j .llli7 II~l ~~t='l'i'i'i() dn Pa['aná~ 
(, AI'~,. ;)1:>SIJ]llt.ori" do dplluncilu!o ,diz: ",sPlldo incontest!1:/J"l '" 
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iil(~nm))('t"I/r:ifl do Jlinis/ro fl<'lnto)' rio Fcilo no SUj1L'l'mO Tl'i~ 
bunal. tf'rminado lln Sell jlllgamento final. pal'3 rIIiU~,:iu/lrJl' /l(l 

jil'OCCSSO dll. I'.rccl/I'/lo da SI'nteill'O, lia. qual fr\ra o pl'oprio Tn~ 
bunal, (' llãn (J Hrlator, c.7'-l'i d" al'l. 89, rio Heginwnll1 In·· 
(·emo do Supremn Tribl\nal. que l'Ollsol ida a..: di8[Jo~i(õe.-: rjo<; 
:Jrts. :'!Í·í ,:la Ipi li. 8',8,' cle 18\10. ,:.'0, do Hegu!. 11. 7:;7, d(~ 
1850. Ord. li\'. 3, til. 7:!, ~ 7, a lir:ão dr IRlB.\S. Comolírl. ar
tigoil23, ede Rc\lIJt.LHQ, Pnlxe, § 3G5, é f Ma de' toda a duvida 
que os aetos articlIlarlos no liliello, attríbnidos ao .i ui" que
rellado, der.orrentes s6 e (·xclusivament.e fIo fado de "eu des
conhecimento da competencia que se attrib'll{' o 81'. ,}fi.nist/'o 
Relator do Feito 2m questão. 11iío cnnslit ue delict.o. Jlorque est.e 
só póde existir por lei anterior (Iue o qualifique (nullwn. 
crimen sine lege) , e em regimen livre ning'uem 11óde ser' obri
gado a fazer ou deixar dtO fazer alr.!'\lll1::l ('Oll"a ~in:"í,·, (\m virtlldfl 
dEI !i'li.») . 

li 

P. que () Congrec'SiJ ~atiúnal. do intuito dI' Stl\jlwi)' j 
supposta lacuna, julgou ob.iecto ,i,' drlibrl'açflo [I pro,íecto n. H, 
de 1910, no Senado, riO 'Tual 'ul'('I".lp\1 11m "\lh.:h\uthl1. que 
não t.e"f' andampnto c 

,\Ias 
18 

P'. que. a quüSlão I'!ltr" <lo; dous Eslarlos pCl'manpL'c nc"la 
fm]íGsse, como diz .J eminen!" arl\'og801o de :\Iinas, Sr. F. :qFNOES 
PIMENTEL. donde não porler:i ."ahil, como Ihr parece. ,'om a 
dC'l'l'eLação, [leio Por!pr compptpJ1tp, dI' lei lllh' proveja ao pr'(I·· 
e,esso dr. pxeeução na'3 arç.õ,'s dp limil"" "nlrl' E~tarlo, da Ff'·· 
dera\ã,o .. Frontr'ira" Estilduacs. 'T. 1,n 

\~ 

P. que Ipi n:io f'.\i,tf', l")l'CjIlC n;tO d"via pxis/ir: inrOmIjio
tente ü Tribunal para, ,conlwC'cr rias questões dr limites, n;Ío 
'linha o legislador que 31'mal-o dn~ nwio~ (IP pxrr.ll<:áo rIr \lll1il 
sf"ntença .íl1dicialmrntf' impo,'siYI'I. 

!\fas 
?O 

P. qne, dada flUI' !c",sp I~OlJlj)(·IOltr' o E. T .. rh"Ol por 
isso Iloderia exerut.ar a .~UG ;;entf'n~a, Sfom qUE' ri (;l1ll!lTP~,,(1, 
]J}f) tr3C~S~p. I'm lei rroees;;ual. a~ n()rma~ ~ sPgui!·. 

:2 I 

P. que I) ReguL 11. 73~ não pc'{!ia c.ogitar, 1'111 ISSO, dI', 
ac.çõc.s ent.re os \Estados. de natureza intf'iramente differenlp 
das causas commerl'ÍuC's, (' das caü~as ('Í",'is a quI' posterinJ'~ 
mente teve applic.ação fOf~ada êm muitl1~ rasDs;, . 



SE8R.1<1 DF :JO DE .JI·LHO DE 1 g! "; 

P. l]Ur nem DIria rl~~ ),jis d.' PI'OCl'C.;:'(1 fl',j"l'al diz r(',::peito 
a ,x('ru<~ii(, d;l~ ,pn1r·DI::1.- "m tal materia. Bem ao eontmriü, 
a I:(m~n!id<lr::io da,; lei" da ill:,tj':a ff.'dPT81 8s"im ;;p "xpl'imo 
IF' al'[. ;)'. p3g·. :iR5: (,:,\.1 Ilxr('ll{;~(1 ,r'~'llrtT'd:1I';~ n '.1ue lÔl' 
d,'fl'l'minado em )r·j retlpl'al ... ", ,', " fierum. fu!. cio Tril1llnal 
~'O nrt. 9l re[lpfe !,'xtll<tlmrnt,· ,'~,;;;l di~ro,icft(t. 

'.\I(om rlisso 

P. que ."C' deram de suspeüüs no ~orrer do pleit.o cinco 
p.g'l'egios :\1iní~fros e um Juiz Sec.~ional chamiMo a t.omar parte 
1)(, julgamento. sem que nem um df'lles declar8~q(> n moti·,(. 
Dl)r que o fazia (Fl" 1. J 16. 1. ?4? " I '..'49'·. 

\1'1, 

'" . , 

fi. qU(~ nem p(Jdrm as p;1l'teô ['('(ousar juizes a "eu talante. 
:l\'l'l'hando-os de suspeit.os :H')litral'iamente, llt'm porlern '~J'" 
.iui7rs excusar-se de julgar, drcl3I'ando-se suspeit.os, a nfio ,PL' 
110S casos f' prla fnrma ímrl'ratinmi'ntr t~l\::;ldf)s na ll'i. 

Ora 

P. 'qUi' o Rcqim.. Illt .. art.~. 10':' f' 10:3, dispõe, de a.ecÔrdo 
,·rtm a ("(mUllhf .. Pnrlf' '."'. ;HI~. 1)': (. 1;\. Pilrtp :\a. arts. J71~ 
" I 7Çl : 

\ 

«O ,!Jinistro do Supr. Trib. t" obrigado a dar-se 
di' suspeito por algum dos se.guinles moti"of;: inimizade 
capital. amizade intima. parent.f'sco rlrntro do ::.Q gI'áu, 
interesse partirular na causa; e fal-o-á por e.;:;uiptíl. 
r/pclnl'a7uio il mntil'lJ nn sIIS{Jf'il'lin. t 

P. (jllr ta,'s rxc.ll~af;. não molil'ada,>, Lambp])l ni'í.o foralu 
in1 imada, ti, p:lrtr~. COn)[l prperi-füa o Reg-ul. n. 12'(1. de' 18,l2'. 
art. ':'10. rr:lfiea saluUn que a Consoli{l. rrpI'octuzill !lO ar!. (H. 
,-],1 '!" Parti', p imprdír:llD a manifr ol:lç';'ín ri!' !'ine/) \'OIOR. quI' 
hr'rn porliilm a lt rr:it· :1 clf'cisno. 

Ainda 

P. quP (I Ace. cle rIs. 1.'?:'\] fi 1.::68 " 111111o por n50 ter 
"icle, proferido por dez juizes de~impedidos, conforme a lei, 



e aecenluaram os S1 S. M lllÍstros GoLlofredu, '" jllizes Raui 
.)[ artins e Oclavio Kelly (D8er,:;. n. 938, de 2D de dezembro 
de 1902, art. 1,ú e [l. 1.9:39. de 28 de a;-osfo de 1908, Regim. 
Jnt., art. 13). 

Mais 
28 

P. que o Sr . .'Il.inisLro Pinda'lJyba de ~latLos. que era r€'
\i80r, e como lal votára no 1° julgamento, dpu-se de suspeit.o 
no 2·, mas, tendo sido eleito Presidente do Tl'ibunal, nessa 
qualidade rontinUOll a despachar nos autos; o SI'. ';\!inistro 
Espírito Sant.o, que lambem era revisor, deixol1 essa funcção 
para presidir o Tribunal, no 3' julgamento. quando rumpT'ia 
que desempruhasse a missão de. juiz eerto, Que j:\ tinha 
~uando foi eleito Vice-Presidente: ° Sr. 1\[inistro Oliveira 
Ribeiro. quo era reviso]', e esta \'a desimpedido para o jul
'gamento, em que tomou parte, nflo 11'7. a revisão do~ embar·gos. 
deixando o 8en logar ao l\Iinislro Pedro Lessa. 

Si pOl' t0das É>ssas razõeg, não estivesse o reitl' radicnl
mente nllllo, ainda as~irn opriarn prO()l'dpnte~ esses embarg[l~ 
ror(J1.1\' 

B 
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P. que uma. das allegaçães do IParaná, o. occupalião e posse 
immemorial, foi desaUendida, porquanto se decidiu: 

- que não 113 pl'p~('riDçã.o :ldqu is i! íya ;mtre Est Ilcl(,~ di> 
llma Federação; 

--- IJDe os pauli.~Las fízel\am conqui"!as, não par:i si, m~~ 
p~l'3 a corôa de Portugal; 

- ql]P a~ lf1i" "0b>;,f' li r nitt's inter!'os ~:í.o do: orrlem p\1hlic:1 

Mas 

P. que S. Paulo e o Paraná nada adquiriram àe Santa 
Cathal'ina. QUI' nnHra teve juri~dir(fío. d0minio ou posse em 
um palmo siquer da área ~,}hirada, [IUe clIes, eom heroicos 
8acrificin5. ronqnisblram aI' e;;tl'ftn§::eiro. derrotando 1'01'·\,11' 
caqtelhana~. ctispel'sando as tl'ibtls cather.hizadas pelo:;; ,ie
imitas. apor]erando-,so' das lI,Iissô p s e mant,'lltjfl-él," "Dl} a ~l\[l 
]'Iosse durante mais de um seculo. 

Cert.amente paulistas p paranaensps trabalharam para 
EJ-Rei de PorLU/l'a I, depois parél () Imr,r>rio do Brasil. c h0.r1' 
para a 'Rr,pub!ica do, E~LarJo,; Unidos elo Brasil, nflo augmen-
1;Faírl o I\'rri\"ri\\ l1;\ríf\'1~l \'111 nr(,\ ·,>it" ,lp Sanb t~athari1)fl. 



Bandeirantes e seus successores occuparam territorio es
i rangeiro, delle fundaram cOlonias" fl'eguezius, villas, cidades; 
nelle Se manleem por direit.o de conquista e nela vontade das 
populações. 

A divisão aclminisLraLiva e judiciaria é de ordem publica 
secu,uiatia (DALLOZ, Yb. Q'}'dre publitllU') , ao passo que a 
acqulSlçao pela posse, a consagração do lem[lo, a presc:riPGão, 
remontam ao berço da humanidade, regem as relações indi
Yiduaes, justificam a propriedade, são os titulos de soberania 
elas nações, e nada impediria que se aliplic,a~~e o mesmo cri
teria ás relações de Hrovincia 3 Provincia. ele comarca a 
(:omarca, como o propriO tribunal já I em feito. 

(V. entre outros, n _'\cc. n, '12. JUi'is)Jl'. do Sup, 
Tl'ib" 1895, pag'. 67,) 
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,P. Cjue a \Jl1ica disputa possível seria entre o Brasil e a. 
,\ t't:cn tina; e."sa, pOl'8m, j,á foi rc~oh ](J,t. e pelo UTI POSSIDE'l':S. 

I"l'gar a posse rloPal'aná é cIesautorar a sentença de CLE
YELA,\[), c p,oc]amJr a má fé de Brasil. 

(,Um [100 fundamento:; da llOS38 defesa contra a 
rá"1l1dicéi(;ão :ng('nlilla~ no \lleito submettido ao juiz 
,11'lJílrai, tia /Jl't'~identr, ClpYeland, foi a jurisdicr,ão 81\.é'r
eina sot'l'e I' terrltorio contestado. peja proYlncia de 
::;, Paulo, c mais tarde pela do Pauwá, Do mesmo modo, 
110 I'Li;:;io hra~ilpiro ('ontra a FL'an~a, de que ,-ciu a ser 
,iuiz o [tre3idente (la (r,nf"deraç{iu Sujs.~a, um dos ar
gl1l11enLo' da Il!lS~a reí"iw)i('arão era " suhorrlinação 
'I,Jmillbtr-ati\ c\' em qlle se adla',a. () tt'[';eno do L\map::í, 
ao ;:;-Olel'no I,al\Ü'l1Se,', !TI1JY B.IP,BORA, ° !Direito do 
Amélzonas, lI. ,'5,11, 

;<Ql'a., 8'i <l pos"e admiui::;t,ndÍYll do Pará no A1IJap:J 
e dlJ Paraná t'm Palmas, fado: ,de ardem publi~a in
ierioi' do Bl'a.3íl, eram leg'itjmamente argumentos jur'i
dicos para estahplecer ante as justiças intel'n(\cíonaes 
a nossa ccivindicaçii.u I.h:ll{llt'lles tel'l'ifor-ios, '- sendo 
Gbsolnlamrnl8 analo~a, a re,,:pó>íto do >-\cre S'eptêlltrional. 
,1 SllllCW[lO do .-\1l13znllas Jllltil.n mtlio!' l'UZi1ú lhe assiste 
l,ara illl!lCal' Ill'S te 'pleÚ", ',~Cli'Jl" t;(ll1sidl'1'3 ,;,;j0 j !'rl'Ír:,-
~::typ! l' Ldmillant{',' ,T,i, ;-;;,' ,l/ (i11PI, 

Sohre limites: 
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P. que a rTI'ação d:1 nU\'llloria de ",\fita ,Ca\.harina (17:19 1 
,"'''';1 :.1ll ':'I"'11 oIl\alll,) '\"0 j;mite, ,1".;, Paulo pl'la Serra, Tlil" 



ANNA 1>8 DO SENADO 

Pt'lotas r~ T]ruguay. romo ~í' VI' do, ;<p.gl.linlrs nclo~ da k
Q"islacão porf,uguezCl \',: 

a) Carta Régia di' 1 i de .ianelro de l'i\5. CjlltJ rt'slatJr:lect'1l 
op S~lI fwtif/o Estado ri ',:apitnllia clc~. Paulo, da llleSITWI 
/n/'lna " ('om /I. /I1('SI)IO ,iJll'ISdicNIO I/I/r tinha. DOI'. ~·ol. 11. ])3g. ;j3: 

Í)) ln~tTucçõr.~ Il;,g-ia;; I Ir· :.'13 rlp janeiro de J-;'G5. ordenando 
ao goyp\'nador de S. ,Paulo qUI~ (c'el/prl'aSse lodo (I /,'rrifo1'io 
oté a 7w1r.I)C?'II septcli/rional do Rio dI? Prata,. Dor.. ,-01. Ir, 
pago lt3. 

c) Instrllcçõf'.s R;'gin .. rir· 'li rll> iulllO de 1;\\0. lr-lalivas á 
jur'isdiC(~ãf) .if> S. Prl1l1o no Su/.. ai,; fI8 :l[issúps do Rio C;""(l'nd!'. 
Doe. \'01. r{). pag. 65. 

d) Carta Rl;gi[l. ue :~!, de .\am·iro Ih' 1 ;'G. :HJ gO\ ('l'no rle 
S. Paulo, ordenando-lIle que seguissr ,-( risca as instl'ucçóes 
de Pombal, da mesma data, 1ll00ulan(/o (irmaJ' 11 de{csa da parte 
merÜ;liIl1irl/ rio, l'(1pitl'lTIia dI' .S. Pw,1lú. !;t1f1fiJtnnf" (:UIfI /l do Ri ... 
Grande. 

e) Pr-o\i.:,:.tü Régia de 20 de a/)ril de 179~, I.lanrlo os li
Tillt-es da Capit~nia de ,~, Paulo. ;, lüstr" atldo nl"711in ,1'1 se"i".. 
p ao Sul, I'om o.~ sertoens do Rio G1'a.1idp, 

tl Rp!2'imrnl.o da illla Santa Calharina. "li1t 70í. onel,· :--f' 
diz: «pclll p(/rte rio 0'"-'((' ('{JIi{i'{/n ,'{"I/ II r irra (Ü~ fm'ityba ': 
\"fila de Lages». 

g) ,Provisão n,"gin 01(> IH dI' ~('1i'mj,l'n de lHOi. creando ao 
I:apita,nia (]p S ,P,'urn do SIlL ~(a qllal I;Cllnprehendér:'1 Indo 
O r;onti1/(,lIIP (I" sid ria Cn1JitOllú, rir· ,';. Pa 1IId~. Doe. \"(11. TI, 
pago 80. 

h:J J dt'm di' ~2 de M,LPmbm de 180" ao 'l'ke-rei, nos 
nwsm03 claros (' precjcút' ir'rmos da anti'C'edente. 

i: Carta Régia de .5 de novembro de 1808,l'úmpl'eh~ndendo 
nos limite::. da l"apit.ania de S. Paulo todos Og terrenos Que 
{m'mam as cabeceiras rir. rio U1'UQlllJ.l/. Doc. vaI. lI, pago 815. 

j) Carta R~gja de I de ab)'jJ rle 1809, restabelerr·ndo ()". 
Jimítes da cilpibnja de S. Paulo l'oV' rin rln.s {'P/.n/as 
Sara (lo :lful'. D().(·, vn!. n. p:\g. Ri. 

;)3 

P. Ljllê, nlÊ'1lJ dos m"D(:Í(ll1<lllo~ Idulo.". pxi.~L0m ma.b r,s 
~rguínte5 documentos: 

k) Au~()dp dpJl1arca.;:5c' J'1'ikl na. f->l'lra <c :Jt.é ondf> l~hega I) 

limitl' rjeofa f'3pif.:mia >l. "ümo r·scrp\·ía " capitã.o-mór li~ 

(' I Os flocumenl.o' t'·it.ac/ü.C ['"tão junt n," por certidiil1 .... 
par:1 maior facilidn.rl" na J,·it.ul'll. ;j('.ham-"e im]J]"('s~()S no, nOIl!'. 

\ olumes C]ue tP\1l po)' !.ilU](l «D{Jt:-ll\nento~ comprobatol'ios do<: 
dil'eitos do Par,lllr'p>, ohr:1 j;jI'f!'nmp.Il[I' dic:fl'ihui-rla. A, ahl'p-vh'l
tnras são: 

Doc. vol. pa~. ~- DO"llrrwntn~ (·'.>Iilprobatol'w--. \(I\mn". 
pagina. 

Ca.d, _. Cadel'llll 'I", 'l", ptr. 
_\vul. - DüeumentD :Jvlll~o. 



La;e;:;, !lento du 'Amaral GUl'g'cl ,\\l\lCó, ZI.O gOYel'llaUUl ,de :'lã,) 
Paulo, em ;:. de Jllaio de 1'70 j DOé. q,j. II, pa.g. 71, c.õpla 
photog Doc, jJag. 75. 

l) H~Lifi(',a.çiío da lJcl,,~e '-lU" tUUlJ.ram os ,)f1'iciae" tia cel
.I)l(\l'I:a c1l' CuryLiJJd, e ;L l!mnal't:açiío do seu l'istl'Í0to at.é '.1 

Campo das Lage.s '-! {) riu das Pplotas, em 17'15. 
m) Cl'l't.idàl\ do t.allplli;1CJ dE COl'yt.iha, a ,jlrrJirJo do lulll.iadol' 

de l1ages, dos 3i.:tos de jUI'isdieç,10 paulist.a exenido.5 nes~e 
districto. 

n) Att~st.aJú du Juiz Ordinal'io de: que o dii\f.toi-ct,<) de 
Curytiba comprehende, va:ra o ~l'rtã0 do sul, (I rio das Pelota,;, 
Divisa do caíllPt\ r3S :Lag-e,; C.{)l!1 (I da Vacearia. 

0\ ICapituluii 11 e 1;.; lta ,~oITei<:~(l do OmiJor Ilapilat'l 
Pil'ê,'i Pardillho, Avuls, \E:, 

p) OHicio do go .... ernauOl' de :'lo Paulo ao Vit:e-Reí. wm ít' 
Vl'OVas da jUl hdicção pauli~t<l ~laI'a «~\', l'e~tituj[' a eaplt.ania 
ao antigo e.,tado ~'. o 'qUê [L,i feito, conforme se vê das letra" i1 

c b, supra., 
Ij) Celticlãu dp lJ dp mui!) J~' 17~3. do t'undadul' e capitão

lIlÓ]' de Lagt>', LOr!'êa P ill(O. :1 peJido Jo gov"l'na.dol' do Santa 
Catllarina. denwl'cando o seu distl'icto, por a.just~ wm as 
v.illas L vizinhança, na rúnna da cOl'f'eiç,ão do ouvidor P:.u
dinllO, conformadas 11,1 \'illa de Santa. CaLharina. pelo desem
bargador Lll .• /. de FanJ. Doe. ..-0]. H. pag. 135. 

'r) Officiü de Sebastião XavieJ', g'o\,(~fl\adol' do ffiiú Grande 
lia ;-Sul. d,> :!\i dI' outubro de Ui80, retirando o dest.acallwnto dI) 
reh>1slJ'ü ele :-;. ,lol'g-e das Lages, de ordem do Vice-Rei, « vistu 
t'StO'l' decúlidu J.tll' $. Jtwjestadc i/lle u mesmo I'egistu )Jel'teJlt.'rJ 
â Capitania de S. Paulo) Hoc. \'01, n, .pag. 1<-íS. 

s; Diyisas paJ'oclliaes da Lapa, termÍllando «IHl Estiva, 
tlut: t'~!ú llO llleJl] dt> sert.iio .l)Ut' se l~,.;ltlH:lP l>ii·!'(I. a viLla dói." 
Lagest>, :Li\'ll) 1" tIl! Tombo da Pnl'ochia da Lapa. Heg. de 
.13 de jl.lllho de .I 7G~I'. Aouls. _-\. 

> • 
cO , 

1', llUC U i).lva,l~j ut: \I Ut: seleUllJl'u üe H>j!LI, Cl1mbinadu 
l,;lll!l 1) de 12 d~ fevereiro de 1821. desannexou de S, PaulD a 
villa Jl' f Lages. t',c:mdo-llll' ao poente a comarca de Parana
guá '; CUryt.ibél. que ~l' subllindiu Il<h L:on};il'l~a~ pal'anaen"e" 
ltO Rio "legro, da U!liãu da "ick'lia e cle Palmas; ü que S~ 
tjonfirlll<.i nos sl:'Fuinte,< tit.ul{l~; 

f) Cart.a Re;ía elE- \J de selewbru l'f' t8;!Ll ,nmSlfla data. da 
lei que inWl'pUrOll La,ge~ a .;Santt=l t:Jlharina" determinando 
ao capitão general de ::;. Paulo pl'oyjrlencia'S para ° melhora
ment.o Ja estrada desta L:id,Hlp áiCjuella \illa. dOl:u.]))f>nt{) qUl' 

resolve a duvida t'lll favol' da. jUl'i,sdicção paulist.a. aO '3ul dos 
rim.; :\('gl'U e Igua5,Q'I. Dor. iíOl. lI, vagina 159. 

u) Avi,o Regio d,' :)0 ele setembro dI' lB20, repetindo as 
uw,;mas onlell'; quantu á e·..,tl'a·da ·da lua ttH «( no ponto do Es
lJigão da partr] dos LO{I"S»), ~ada ll1ai~ darLl é pI'eciso quanto 



d I UL'l~ulL:.,;àu [JLi.ulí"La ,li) '\I [ ; u Riü -:'\ 1!f:!TO al.é R SeC'l'<l Gel,1 I. 
Tlue. Vil1. n, pago 159. 

~.) _~\1S() Regi!' solJLC us ~"n,lCt).s Lia 1:~lL'alla rI~1 Malta, f'l1L 
.\;ão PUlIlu, 8 da, L:alda" do (511baUío. em SUrl((( Catharin.u, 
meSIlla 1':\ ta. . 

.l; Aviso R8gio dl' '2 d,> I.,ulubro d,: J~:.'·L Jlwlldanc1(, 8L\xi
lia!' \101' S. Paul,) o desl> >lJ l' i 11l1O 11 (,0 das minas do Tayó, a oeste 
do prelendiJolúL'llllJ dé ,l"a2'"~. Doc. \'01. n, pagina l(,j. 

u: Aviso Reg i,) de 1 j de dezembro de 1820, .'óo!J.re (i Ille5\ll1) 
assumplo, tallllwf1l dingil',1) por ordem expre~sa d'El Rei ao 
Governa~ol' ele :-:. Paulo. Delu. voI. lI, lJagina i 65. 

z) A\Íso tr::lDsmlttindo ao Governo de S. Paulo ordens 
'.I'El Rei sobre sesmal'ias a a0orianos « na eMl'ada que vae 
a Lages ». 

A" Aviso dl' ministro r" Reino. LL~ 18 de dezpmbro dt~ 
1820, sobre minas de Tayó r: bt)m govern0 dos 1.'0\'0;; da capi
tania de S. Paulo. Doc. \'01. n, pagina 167. 

BlAlViso (le \:) Ué jUIlf'iro ele :1,821, au Governo de S. Pmllo, 
para não ser distrahido da ,:ommissão exploradora do Tayó G 
sargento múl' .Joãu .:Ia bíl\'a Machad ... J)oc. \'01. lI. pagi
na Hí8. 

C) Aviso rle l5 de janpjr o de :1821, dizendo em resposta 
ao offieiú do 28 de dezembro do anno anterior do Govorno 
paulista, e tambem allusi\'o a duas represnlações contrarias lá 
desannexaçãCl d~ 'Lag-es ~- CJll e o dit.o go,'erno de da ficar « na. 
intelUgencia. de 'lIW não tev~ fundamento a\:::llm (a reclama
ção), lJOis somente se df'S07lnCXOtt a dUo de Ln(jes por seI' 
assim c.on\'eniente em razá!) ela est.rada elas CalclHs do Cuba
tão l>. Póde-se dizer que este documenw (; a interpretação do 
ah'ará de :?O de se lembro d8 1820, que annexou Lages á ca
oilania de Santa Catrarina. Doe vol. n. pagina 16L 

35 

P., Que o~ alral'á8 de ,) de .setembro rlr~ j 8::(\ 6 12 de 
fevereiro de 182f, em qlle se fundou (l Yenel'ando Accór
dão, nã,fl re.~(\lven] [] ,~uc~ti'i(), po~que não rletE'~1ina.m (lS 
limil."'ó d':l tNmn dr' Lagrs. [10 naS50 (j'l€ nurnerosoo diplo. 
ma8, alf!t.lns dos 'Jua~~ '-"Jtidt)s depois da ~8nt.ença, Cllmpri) .. 
"am a jurisrlicç.iin paulisla r pal'anaense, ainda depois de 1821. 
(lO N. o ao O. dE' 'Lage.-. como consta de c,ertidõe3 elo." Amhivos 
Pu.hliç()~ r1ePol't.\1gal p do :'Iaeional do Brasil rle'!idamwtc 
allthenlic~das . 
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P. que em 18l~;. ;, Villa de S. Fl'anr.is~(i, cÍ':' [adll :';00 a 
.lurisdír.r:ão catharimllse, pois que nem um aclo legai a de
sannexal'a de S. Pauio,-representava. ao Governo Imperial 
pedindo seu rlesmembramento da Comarca de Paranaguá e a 
sua união á de Santa Catharina, ca que p01' lei rI{fo pertence:!;>, 



til!' té'xtualmeute a rl'pre",?ntaç~lI, ',[leprcs'cJ1tação (k 1.~ do 
março, despacho5 de 18:.'~i e lo~-i, !c~enanil,J a ~LllLH;C1" l'dla 

CI a~5emblpa geral), Do~" YOI. n, pag, 195. 

'l', l]Ue '}\\'I~ll rlt- li; de, rJezembJ'l' de l:-->lil lJlall']Ocl. 
\ I§:orar pn1visoriamcnl,' Í) <JcCL\rdo de 21 ,\.o ll18.io ele 1;; 1 
" .. ))1' e limil"s elltre as "\ dIas paul1istas lk ~, 'Fr'ancisco e 
'.iuaratnba COI1!O di\'is,( do Paraná e Santa Cat,harina, até 
50lução do litgio entle estas pl'ovinClias. D(l~, \01. n, pa
gina 206, 

38 

p, que [lOI' rlecreto n, :3.378, de 16 de ,jaMil'L! ele 1865, 
101 mandada observar essa linha clivisoria emcluanto a ,'\6-
st'mbléa Geral Legislativa não resolvesse definitivamente. A 
divisa provisoria ficou fixada pelo rio Sahy iGuassú, Sr,rra do 
'lar e rio 'Marombas, desde a sua vprtente até o rio das Canoas, 
c por este até o rio Uruguay. Doe, 141, pago 207, 

39 

P. que" all8ga,;ão de ter sido I'c,\ogadc "S8": ll<2.':;l'eLl) [JelO 
A\'ISO de 21 de outubro de :1865 (Dec., vol. lI, pagina 208) 
não procede, :I o, porque avisos não re\'ogam dectretos; 2", 
por.que esse aviso seria pedindo informações se já se déra 
,'xeoução ao decreto, e ordenando ,que, no easo negat.ivo, os 
~Jl'esidentes não lhes desgem execução sem nova ordem, Ora, 
"úrno as cli\ j"as e"tabelec.iclas Cl'am as do stutll {I lU) pl'eexis
Lente, execução se deu, pois o citado decreto nada mais fez 
tjue as confirmar. 
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P. '.lUl' u deej'eil' d,~ 18tj;j 1'o,i de;,~iai'ad" ':\11 ,i,",ul I't:lc: 
;'\'lSIJ n. 84'7, de 22 de novembro de 1878 Duc., vol, n, t'df. 208), 
e peio de n. :2 L de 14 de janeiro de 1879 -(ld., pa,;;. :w~n, que, 
a pedido de Santa Calharina, alterou a divisa designando em 
vez do rio Mal'omba, o rio do Peixe, mais occidenlal. affluentc 
do rio Uruguay, como atl; hoje, ficando a. altera()ão referente 
á medição de terras parti'culal'es, sujeita a «soluç,H,o que só 
ao Podei' Legislativo compete.» 

41 

P. que. se, confOl'rne 3 d011trina, dn Ypnerando .\I~{',(lj'Cl;ll1;, 
"CIo valem limite, OI'lI\'Í50l'ios, Hem p&,I'J. definil-os ha oull'a 
I?ompetenciaque nao a do legislador, não p6de ser aCDeito o 
limite norlr~ .-18 Santa (~atha!'ina pelO rio Sahy, linha primeira"" 



1lI':l1te intenllunieipal pari!. dom distrirto:; da 1Il1c':'D1a capita
,lIia" e dôpois, de caracter lil'ovisorio, em virtude do aviso de 
18 de dezembro de 1861. __ o e ~it1l, deve ~el' oh~el'yado <} di
ploma primitivo c origillal, a Carta Regia de 20 de novem
bro de 1749, pela qual ü IR.ei faz saIJer ·que :houve por bem 
l'r-ear ;) OuvidoriD de I~'anta Cathal'ina, « e que o districto 
daque-lIa no~ Ouvidoria ficaria para o N. pela barra austral 
tio Rio S. Fran~c:isco quI' I) Sllprt'rrw ,Tribunal L1eyi;:t mandar 
cumprir. 

FTJalmente, 
í:2 

p, qu(~ J,'DlúlJslrad,t <l;;SllTJ, ))01' U!1l<l ,\lCeL':'''~O de adu:, 
t.l,-,,~ PDdere~ !jubllCOS, (JU~ entre O,'i Eslados liligantes sÓ exis
! em limites jll'ovisOl'ios, lIa de E, T. julgar-se incompetent r: 
;para. conheceI' do pleito, começado 'POl' uma acção inadequada, 
e que se pretende' t\lIl1111tual'Íamente terminar pOI' uma exe
l'uI,;ão de ,,)lll' llem Ullla ki t'cd"ral eogilfJll. llcm pudia cugitar. 

~esle" I l.'I'lllOs 

jJ, llUe u~ jJl'P'PlJk." emuaq;us de\'lml seI' l'eeebidus I! 
oJíual .julgado~ jJI'o"aclo", l'unclemnado o autOl'llaS cuslas. 

PP. NN. . 
Por todo\) ~ellelO ue pl'(j'va admilJid" em ,\in'!!'), 
Com us llJl'lJ(' iOl!a<.!o- documento, ... 

Rio de Janeiro, setemul'ú L1e 191~. '--' [uuldilllj tio ,tuW(f}/ 
Forl.tO/lra, _. StJII-I'I1O d~ BrUTOS Pimellfr:!. 

CO~Sl.íL1·,\ 

Tellclu li E::-t.ado de santa CalilJal'ilJH JjlU)JO~!1J ,:uJllra (l 

Estado do Pal'<Jn,;Í uma acc-ã'o em Que pBdiu que « fosse 8:;f.-e 
condemuado a respeitar os limite's leg<tes ('ntre IJ~ dous !Esl-ados 
e a restituir os terriioriClS pertencente" á Sauta CatlJarina, dos 
qua('.s esLava indcvidampnte de [tosse', al';lJ1 do;: -;('US limit.es », 
e tcn(]u esta 3c('ão sidC' .iulg-ada procedente i,d{l~, junto i , ini
ciou a l.",'l:ecuç'ão pedindo « "lU!; u Est.ado do Par~!I,'l fOSSl! mti
maro a appr'oYaJ' adJitro para, conjunc!amentp com o que 
fosse nomeado pelo reqncl'ente e o terceiro que fosse designado 
pelO juiz para o C3S{) d,' ,~mpate, proceder-se oi uemal'caç'w 
e medit;ão da linha diyisol'ia flO~ pontos l'1l1 (jUl! niio eotivessc 
jnilludivelmente ddel'minada», 

'Feita a citação, fJ E~t<ido dt' .San!a Catharin<l n<io prQ.
,<eguiu, mas. passados quatro annos, l'eappal'l"~e ljara iniciar 
;~ l'xecução por um modo lllteiramente diffel>ente: l'l:.:juerpnüo 
qm', no.s termo." Jo ::tlt. ;),1 do Rl'g, 11, ,::l7, d" j S~)(J, u cE-:!ado 
do Paraná seja citado para en!.regal'-lhf' a cOlIsa ('{'tia que foi 
íJh,iecto de condPnInação. i'it-ü 1:', todo n tcnitorio de que s.' 
acha indevidamente U(' 110,;,,8 -" dcclal'{lndo 'lU\-' desiste das 
dilig'c'ncias anteriormente; I'PCJuerida.s. 
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J:lel'gunla -S8: 

._ I. Dado. a nalUl'eza da acção, c CO!l5lC18rando-se QUC o 
i'.,slado ,113 :~~lIta Catharina nunn esteve Da TJosse do Lerl'iLoric 
litIgioso, (eEl cabimenl'J, c'l~; ,,_'C'C, a eX8Guç'ão pelo modo por. 
que acaba. Ué ini~ial-a o ~stado de Santa Catharina ? 

If. Si n3.o tem, qual seria, pela nossa lei processual, ,) 
melO juricllco ()~ promovei' a execução? 

1, .-; ... Jlll'is'dicçi:io em cujo c:<::srcicio o Supremo Tri
)ml1,:1 Euler:l! [jl'or;essúu 8 julgou a questiIo de limites entre 
o ]Jaraná e :Saut,L CaLharina, ~ llU8 lhe confcr,e a Constituição 
(Ia H"publ1ca, no arligo 5~!, Il 1, !ettra c, onde se det.ermina; 

« .'~o Suprelllo Tribun<Jl Federal compete: 
Plor;essar e julgar oflgma11a e privativamente: 
As causas e coIli'llcLos entre a União e os Estado::, 

ou entre estes, UIlS com os outros ». 

z. - .\.5 r;ausa,s Judll:ialmenl l3 processadas e julgad<l3 
,:Li at;ô':lll JU~IS vlta"e'; dlstmctas e ess"nciaes; :J. acção, al8 JO 
,Jul~L\lnellto, " il e2:ecuç:\0 da senteDça, que o pronuncia. 

Sa jUl'ísdicção, portanto, que ao :::iupremo Tribuna! cabe, 
St:é; u11(lu ress.e ll':S:Lo, ur, pl'oces~aI' e jul::;ar <Originaria e pI'iV(l·-

1 iVaHl~l1Lre, 05 ilLii'il'S dos Bsía(;o~ enLre' si, está Ilecessal'ia
mellL\.l inr:1Ulc1a, nào ~tÍ a ele c:S:\.lcels.l' e julgai' o direito COE
,['0'81&(1, mas tambem 8. de \.lsecuLu o julgado, que o decide., 

Cm:l 'eZ quc a jel'lSU1C';ão, ,originaria, ,em taes casos, 
JleS~e j'ribUll:tl lhe Ó, OUtrOSill1, pli/;{úi'üa, só e11e, em litígio;;. 
lacos rseJ'U', ll<l e:s:ecllç'iío como na aC05.o, a autoridade con
.sliLl1clCI11Zil Lil: Julgar. ~i a competencie de conferir a senten~il. 
~ e:s:clusivellllellle sua, suo, C>, como (I m8S!IlO caracter de exclu
,si\-J a CÜ1TI1.:'~: 8112Íí.1 vQ i'J. 11 L; dar execução, 

;,;. - .',jJS c. COllSl1lUJI;iio limitou-se a esLabelecer 8. COill
'-.2!2:'c'i8. :\:10 lhe estü.\i1 Li?, aiçada, llem c;alJia nos limites da 
,sua 118C"SSLll'ja ]]18,-íclaCe iJ além, formulaJ: as regras do 
jJIOCCSSLJ, ClJI os rnold2s é. acção, dllaI' á execução o seu sys
lema. Ull, ,,;c c.:abia, Slil lo cio u ca~o llJO o fez. 

~-:ão 'J L'IlUO Jeií l ), Cjl1antoá pi1ase da acçào, llessas de
Illll;-"(~:_I::, ~>':::L Ui :jll n~: L;"-J.l·l:-)l_'l·tl,-~ene,ia que cJlas ~egueln o curso 
LI., e'l:: ücs u1'llimEia~ lP;:j)I:G LES,5cl, Do Poder Jud'icíal''Ío., 

i.ei;, ;)~; ll!l (LO Tn':'llll. F8dcl'., arts, 8;-90); e, pelo 
q~li_' lC,:':Yt-ita Hei:) con LCL,,'IS de l1atuleZ~1. judicjaria, a que allude 
'·,~..:-I· lill:Sl:]U i~:\..i(j, 8. lc~i 1)0 :2~1, uu :'::0 de üov. de 189r-Í, ar
"c<" l,~,ll::calJllU li!liLu. ';"ancl:l íp..:,Jlc:1l'-!hes o processo 
,:L~':L~J!du lt~ u~; CUlllliLtLl."3 :~:Q jUli.3d~L::J~~~) enLre os tribunaes., 

._- '>I.: lLic~lllLe, PO) éhl, j cxec12f'i'ío das sentenças Pl'~
)l UnCÚ1<l&3 (;'m taes plellos, não se conb,ce, em toda a leglslaçaQ 
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republicana. acto le'Oí~lati\ o. l'cgulal1l(:,nLar. ou regimental L(Lle 
Ih.:: dú rÚl'l11a. . 

;.; t'llI o del'l'(' Lo. il'E)ISla tI \1.1 !l, t) ,8, de I j rk ulllul.JI'Ú ,-k. 
18\)0, 1:1 UI?, pl'ecl.'clt'ndo a COll'itituit;i'tn :Jctlwl, Jna~ suceedendc' 
,10 {letu cunslitucional do (ío';e!'l1" I'roYi~ul'ill iJII~CL'. 11, ~1U, 
d" 2:! rle jUlllw ele ISfl(l' (lr:,:anizoLl a ju~!i<:rr rede!'al: 

"'em a lei 11. ':'':'1. de :!Il ele no\cmbrn de 1'SDí, rlue ('ún 
flJ'll1allclo rr all!p"io!' I art,. L' , dru cOlUplpJIlPnlo a essa Ill'ga
nização: 

SPlll (, }h~e-:illwn!1l InLel'rw du SUPl'lillJtl Tl'ílJunsl FL'(['jral 
,8 de af,:l)sto rJe HlD/I, nu capitulo «JJos nmj'lic tlJ,l' ,; (/til/ius 

r:nlel'WirioY!oes " rios Esturlo.\' entre si 0/1 I.'om II Cnião l1n 

1!w.'(/o c.'tl'w/fj':/f'{f i.art,~. SI a \11:,; 
:\elll <I i :"llsolicldIJl0 cla,s ,JJeis da ,llhti<;a Federal \dt'

ITei I) n.··:. U~)[, <l,: :ir/I: !lO''-, d,> i~98 quando. ~ol> P.3~~l llW3ma 
TulwlCCI .. '1' CIl"'Llp~ 'I:Oill n IJl"),:f'~sn lI<:> taf'~ l'aUôa' "I'aTl~ 'í", 
til, I", ad,. J" a 6°1: 

:\('111 ouLl'iI Ijualqíl;'r aei.ll 0.1'-' algull1 do" jll)Uel'I'i' auturiza
d'.I.,. \,<.'1,1 ,i:nIl.,lituir.:iil.1 >ll[ pcla, lei,-. a I.':,tatuir lIorma.- ;';Cl'D.tS 

:'Olll'I.: " ['l"lC'l':'';'l judicial'in ,('nl'l'IT~m dlspn~l~à" l!Plilnlln~. qUi' 

.:'cg'nlc I] ria f':,yL'lu:i'ío tlfl~ I:au.",,' i'!lt!'!' a t'nliín I' os Estado~, 
Dll Ik-fc.- UUo ,:Olll O" uutl'O:'. 

~J, - \,Iu ",[ando. !Ii)i-. I,I'acd'.ld:,. ,:Ill L'al'll' ;d:';lllIJa 1]'1 
leêl,.;I~IJw brasill'ira, a(1 8U}Jl'l:flltl' ]'l'illlllWI FcrlL'l'al as n:gra~, 
a que ,'llc lie\'t' nlJec1c(;tr. ljtl1ll1(lll p~el'(:a ri Pllcar;:w I·ullst.ít.n
cl,mal de jJl'OCl'JI:I' ;'1 eXl'L'ucãu da.; sl'nLellC<l- pl'l)t'pl'ic1as ne:,st'
liliSio" ;) qups(ã,) \ 1,!Il a ser SI' Ihl' ,; lic!tu 11>'sellljJlêllhal' essa 
hll1l:r;flo. e t:011l0, l:ll1qualllu nãu I'~j,til' Ipi, quIc' <l l'I'8'11lp, 

'l~.~ formular ,:'~Ia intel'l'ogaçilo ,'C!ui\'all' ;t pergUlltaI' ~t' 
tC'ila.-; a,,; c1i';!JfJ~lçi,L'." I'nll-titlli:lilllae-: ~à,) I'Xf'L·utaYl,j.: ind"pell
d<:nlL'nl<'Il1<' clt, kí. tillfc' jHlLl!,'. ou ~('. 1I,'ln 1.'1.I1Itr'lI'lo. rrl!:,u
mas lJa"l'l'cí, 'LIUC. antes de Hlf'~ "1.',' nalllad,) I'lll Ipi () ex(:rcicio, 
'l1il.O'i(; \Jo~'iall1 ('X,'l'('('1', 

:-)p lla disposição.- cOTlslIlllríona,.". <lut>. para "L' :lppllt.:a
l'em, dCpCllde!ll clt' IjW' <l Irl IJnlinal'!a as ri E'Sell\ol\a. '11uaes 
s8rão cll<Ls? 

1.:0))11) as lii"tinguiJ'I>IIlIJ,.; da" LIlll'''; ni'to adlC'l!\ ':'lIiL'lt~') a· 
exigencia tal ~ 

Omk. <'lual, I) l'ril"I'W. pala ~c di~cel'nil'r'm mua da, ou
tras .) 

Li, -- .\0::' I-~"tarjo~ Unido,,; .'i,' t!'I'!l1 t!cl!a[ ido J'l'l'Cjuente
I1Jelll<' ~".;(a.'i ql[(':iICÍ{'~. " na ,iUl'i"Pl'llcll'LlCi[( dos ~1'11" trillllna.'.s. 
na Uníãl(l I.' IIOS E,;;lac1n.- .. i Ul'iS[li'\llit'IlC la .cj\W I:, ('utJ'L' Jlij;-:. sub
sidiaria da jUi'i"pl'UtlPIlCi,l (' pl'lll~I'SSO red';l'~1 (dl'!'I'. 11. )0\·'18, 
de 11 ele uutubro rle J8~)O, ar!. 381), :llJUllClalll a~ dt'l'i"",{'~ mai" 
IUl1lillusa!': 1' l)]'l'ci,'i;I". j'fll'IlJalldo ,11Ojl', 001.11'1' mate]'!:!. doutrina 
ela·l'3 e (;O\'l'!'lltr'. [)01' 1I1lde n(l~ urif'ntalllo;; 11rr ~oluçil() rln illtp
l'essanlc {' ]'elpY~llti,.;silll(J p)'uhlemrr, fJ\H' ,1 <:llll,sulta ,'iu.'icita. 

'7.- \'0,.; a)'I,,-to;o; c' tratad(J~ all]el'ilial\06 (. \lll;:<ll' I' incon
{:\I.~"a a llüC50 de qlle. <l'l passo que llluita,.; di~posil;ijf'S ('IIIl~li
lucúJllal's, 1ll<\S não ;], dbpo~içõe,.; constitllêlouae,:, l'l1l sua 
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~naiüricJ, ,[lO, dl,"Dll]LI~ U5,oill', (lufo>',f'c:'utttl'i'ls. isto ',;, ~,~ f;'I:('., 

cutam .tl' oi 1llI'''lllU'', ,"~ l'XI','utam íll1111f:'diatamcllk. ó" t'xc
.cuh11l Jj'lih~I",)lldl)lJl,'mel!l,' dI' cjuaICjllf.'I' de~l:nvol\'il!lenlu Iegi~· 
lati,'i] :8el[ -(',/'l'f'Uiill!!, SclJ'-l'li/r'I'f'ill(j, sd(.·w:till{j, sclf-o}Jt'J'(1-
Úl,'i' c!ls/J(l.l'itiOI18',. ('utl'as. \))'1Im-i1'o que YI.'llli'llll.a eall'al' em 
a~Giw. rk.l!lallllam a iut!')'feJ':-nc,i<:L (Jo kgiol,ttlúl. jJaril~f' re"es
riJ'(:'lll da fÚl'nl3 fi}',l t ieu, t' Il'l'l'l11. nos pl'e,:citu,,, IIUt: elh' dict.ar. 
um d!r,'d,)ril1 ~,-I'aL Ilnil'Ol'm,,' " Ilel'll1a11l)1l(1' ;jlj, f"~'uo I'~e-
cut·)l"eS. -

8. - ToLla a H'Z :jue, ,'In uma c~jJPeit' dt:l1al iela, ,'e le\'antc 
~lIl1iHwlltc rlu\iuJ. a Clu('::'tiío \Il'iucip,d ';"lll 3 "l'C, ('amo dizia 
(I juL~ :\llTll[LI.I~, !la suprema ,'I,\l'l.' do ;\linlle~ot", dec:idinde, 
II cao-o "'i)li, J;. :'-il, Paul hanUatioil Co .. «Sl~ a disposição 
f:Qtbtituéi,'flal .! ;11)lil-apl'lit,~\,,,, srlr-c.]'C('(/tin(j'. ou sl:'.-pelü 
ccmt!'<1!'lU, jlal'il"'~ [ltJl' fêll1 l,apito, j'I'IjIWl' a illtt'l'\'''ll~ão Lia lei. 
1'11./' iJrilll'ipul flll"stíOIl in lhe' cus, wetlu'/' tlli", lJl'ouiúo'JI. 

(lf Ou.' COllst/tutiél/l, is ~,-,l(-e.I,,;Cl(tilly, OI' /l'dh'!I' it/'I;!jldres 
le lj/s1Miul! tI) ('(I/'I'I! it ill/(l I'/fCr-t.l) 11G L. R. A., :?S';).j (*i 

.\ ('()llll'(l\,I'I',ia a,"sim I\o"ta o que Ill'elt'ndc' . ..: <lY\.'l'igU3L 
1"'0 rliHel'l.'lllf:''' C3"(\~, «~\' a lillguag't'lll dC1 texto cOIl"t.ilucional 
,.,: I:ll(le!'t'~'a aCh l.1'ibunac-, CiU ao 'corpo legislatiYo, se denota. 
!J;:1\ '-'I' dI<- :'ido cOllc('lJido ('omo 1'1'ê8Cl'ipção do effl'ito imme
dialt\, ,:Ulllfl lcij(t ,'ompleta nu~ seu,~ Pl'Opl'i03 termos, ou SI:' 
exige:, para :,e )JI.11' 1>01' 01\1'<1, o complemento ulterio!' da legis
lação. The IjlU'stioll il1 I'l.'f''i'lJ cose is wetheJ' the languogc ar a 
clJllsf.itutilJJlItl )H'ol'isio/l,is ,,({d/'f'ssecl lo fhe COlll'tS Dl' the 'Le
({isla/II!'!.', OI' do!'s it coMem)Jlatc sllbSeljl1ellf IC(j'islatio"l' to 
CU7'l'U it 'illlo "lfect .?» (1(i:r,. H .. \. 285.:1 

\). --- ,\~ i")l\stituiçCIf~"; n1'lu tl'eil1 II ,~a['ad('r analytic<J das 
c,oJifÍ<:aç'IP, lc;::'is lal i vas. :-;ão, L'Omosp ,sabe, largas syntheses, 
summa" li<: [Jl'inc.ipios 1:(01',H'0, ,mde, ]l01' \'ia df; l'l'gra, só se 
entontr" /I ,whsll'Octu1n de cada instiLuil;ão nas suas nonnas 
t!(ll1linallt"" <t ('stl'uctUl'a de cada uma, l'eduz,ida, t~ mais 
das \'ezl's, a uma cal'a,'tel'islica. a uma ind1icação. a um 
t.r~I;I} . . \1) l"I:\'i~l[)dol' iHIlJ1r)l'C. oJ'dinariamente, I'P"estir-lhcs a 
I\"satu!'a ddinearla, impol'-lIJP~ o Ol'ganisIllo ,adequado, e lhes 
dar caracidadl' n:ül de aC'çii,n, 

\' \ .\33 t'lta~L"'" alll'('\iaclall1ente f8ita," de~t,.' liloJú,Ee
gUllllL\ " ll,'O aLinptado, ::I, iniciaes IL. R. LL indicam a 
Lall'!]I'/'s RI')JIJI'ts A.lwotalcd, a gl'allde 'collecç'i~o da jurispru
delleia :\ll1el'il'an8, fedcral l: eótadual, ma, t'.,peci~lmrlltc esta
dual editada ]Jl'ia Lau'!Jt'l's, Coopcratiec Pvbllshiau Co" yasLo 
'i'P,))(},S'itnl'in ('OllSOUI'rulo, COino loMe autllel1tiC'a pelo t:OllSen50' 
ele todo~ I)~ t l'ilJuna,', :l\lWI'Ú:,lllL'S, e CJIlP ,i,'t ,ronta 1Jojl' oitenta 
I~ sde YU1Wll rô. 

Os ulgu!'ismu,,- CiUi' l'l't'eedeIll a,' I ['r's illí('.ial,'~, indicam (} 
l1l\llIerO do volume, l' (),:' lj\ll: 58 lhe seguem 3 llLUllera!,'ão da 
pal~ ÜlQ, onde se acha, o trechó ciLada. 



E' o ljue sentia ? nossa Constiluinte, e o Que J. 1l0S.;0', 
Constituição expl'iulê, quando :10 ai'[, J.í, depois de eUUlllela', 
em Lrinta e duas clausulas SUCI~eSSj 'Ias, as attribuições ou 
Congresso Nacional, declara, nas duas Subs8quentes,CJuc a 
elle, privativamente, f?,ompele, 

«Decretar OlS leis cO resoluções necessarias ao exer-
cicio dos pode1 que pertencem á União.» 

«Decretar as leis organicas para a execuçã.D com
pleta da Constituição.» (AI't. 34, llS. 33 e 34.) 

Commentando estas duas [Jropo~ições diz Jo • .'\.o BAi'l1ULHO., 

«E' da natureza das constituições contel'em só~ 
mente os lineamentos geraes da organização politicCl, 
que instituem, seus principios essenciaes e a disuimi" 
nação das funcções dus dúJerel1te3 orgams do governo, 
indicando o objecto dellas, mas C'I/& (fetal, sem desceI' ao" 
meios pOJ'ticulares e as pl'ovidenci.as ptopl"ias Lia cxe~ 
cução. l) 

(Com,mentarios, p. i37.) 

I i. -- Um «dos poderes que pertencem á União», é o po~ 
der judiciario. E', pois, este um uos poderes, ao exercicio dos 
quaes são necessarias as leis e resoluções, cujo encargo a Con
stituição incumbe ao ,Congresso NacionaL 

E, se <deis organicasl> veem a ser «as que teem pOl ObJ8CLcJ 
l;egular o modo e acção das instllUlçõ,"", Oli esta!Jelec imel!~os, 
cujo prmcipio Joi ljonsagra,uo lJOl' uma iBl llreced811Lt:») I,Ff'. 
DOMINGOS VIElHA, G'r. D'icc1on. POl't., Y. ;3", pago 1.280), clarr;, 
está que, sendo uma das nossas lllslituiçõe.s a justiça federal 
e, nessa justiça, ae;ima de tudo, o tribunal, onde ella cU!Llin1, 
-«para a execução completa da Constituição»), neste particular, 
segundo ella mesma o determina, seri ;11ister que o Congl'eSSL 
Nacional decrete as leis indispensaveis á acção organica. deSSE 
tribunal sUl)n~ll10, ao exercicio do::: seus poderes, á execução 
das suas sentenças o 

J.2, - Não sendo a CClnsLitllirão de um Estado si não Ulr.,c;. 
lei, si bem que lei de uma categor~ia superior a toda:" a lei su
prema, a sua leI das lei~, nada OJ)5t8 a que ;l na,ção, ou o povo: 
assentando neth, os funüamento,~ ;;eraes do ::8U governo, parti
cularize taj~1t:eliJ, nel LIUe; eutencler com certos a.s5~lmp(os, pela 
attlmçào que Jl1'é jll'~í'~':"l!l, jJC')u l'uiJado que lhe inspIrem, cíl'
Ijulnsl8llcias di:> c\l':;rL\nL~a(:,;:lu. LJl'UyicJenc~3s ue applícBç:ão~ ll1J.Í':: 
jJrOfJrias da eo'plc01'a ol'dinal'lft da IEgislcttura. 

Nos Esttldo.~ lJlJido.s a vrllLc:\111 t}a~LDnte DS c1ispo:::içôe,s desi.< 
natureza na~ c(t1E:tiLllll:Gr~s e..:.,t.8ôuae"s, Glldp, ~LS tern lnu.1Liplicac1c, 
a neecs:-::iclace. ill(]LD.cl~'. eXl~81'iencill, de atalhBl' os abu.sos; 
,I CjUe se olltregQm as L.':iembléa,s 18gislalivas Jos Estados, inu
tihzando as "01'111:.15 cClnstitucionacs, a cuja ~xecl1ç::to negJigen
Cl a,m em prover, 
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~A consmution l.~ but a higher forID af st.atutory 
law. anel ít is ('nUrelv competent for the peorle. ir the:v 
~o desirr:. to incorront:o into it sf'lf-executing enactments 
These are much mor'e common ft:an formerly. lhe being 
to put it i:leyond the power of the Le,irislature to render 
them nei7atory h~' rrfu,~jng to enacf. legislation f,o carry 
it into Effecb', í:!Ô"L. R, A. 28,5.' 

13. - Ma., na propria constituição federal dos Estados 
Gn idos mui! 053ão os' exemnJos ele l1res,eripções. que, completas 
na f6rmu!:l ela sna enm~da:::ão. não necessitam de medidas le
:cUati',':ls, n~,r~ ler, rrcdicirmente. r:ffediviflaà". 

«'\Vithout stopping to especify, it w11l be found on 
examination tllat onr own Constttution abounds in pro
vísions íhat are nnqnestionably self-execuUng, and Te·· 
(jl1Íf'e no !eg'islation to put them into onel'ati.on,'l> 

(<<Willis t', st. P~ul S,mifation Co., Zoe. cU.) 

H. - Em regra, ~)orém. as disposições constitucionae~ 
rlependpm. par>! serem levadas á execnção. de ados le?,islati
vos, que as deEdobr;om: são. Dor via. de regra, leis fu,rrdamt-n
!neg (fundamental rmes) , e não [eis o1"ganicas(organic 1a1[ls) . 

,A, lIra;,:p dizié\. em 1841. perante. a Suprema Cl'lrte dos F.s
tados-Unic0s. l:m nol rlvel advo2'ado nmericano, «a praxe. sob a 
constituic80 cios Estado" Unic1os, bem como sob a deste Estado» 
(do ;~n.""j"oiri), dem sido confi.1r ao por':nr Irg'islativo a elabo
ração das lei". que ponham em ::lCtiyjelRde os· úrincipios COTIS
titllrioD:lps. Snnncr rm2 ~o rie"" intí'rprelar uma con.~tituiCão 
de rnorlr) enie por ell~ me'ma ôe lhe execl1íem as àisposi~ões. 
,Qem o ::nnilil1 de Dl'n'l'iclenr,i::Js r"peciBes. adclptarlrts pelo corpo 
le:;ri,Jativo.'E'l'ia oôrmo-nos (>1'11 diverqencins com o curso usual 
c;os I:XE"110105, TI) aS,lIme tlwt a CI]J1sii~1(tion .[,~ to bc con-
8h"HCd to ('Or-1"'1I 1~l'do acf?~nn thp, ?irnV7':,dor,s ft co:·') fcr.fns , 1vithout 
.; h (, /) '}~rl of SJ'II:~oif71 r-'n!7cfli1 cn f,,: b li the le(!'i'sla tf"oe bodv. ls Q11f of 
'l!.s'/:a! c'co1Yipl('s, 'Gro'\'ps é! aI. Slaugbter. '15 Peters 477. 10 L, 
Fr!. 811. ' -

'\'n C:Rsn Fu.scz 1). SjYma1'orsi., pieiti'ado ante I) :Supreml) Tri
huna] el0 T\fhs()11ri. 11 Chief Iuslice SHEWF,nOD. proferindo ~ 
spnt211r~" dis~e: 

(·E:'icepcion3. p s são os casos, 10m que as disposicões consti
t\JC]rm8e,o, sn o por si mesmas execuforías. De ordinari [) os aetos 
da Cl~"pmh)pa GOD.<fitüinte s6 depois c1ecornplehdo!; com a. 11'
r'islaçilo. qt:l~ os ','llppre. Si' flóiem exeeular. The cases are 
cJY~rr:f,:"-,í'lrrl '1 J \here (·nn.r:f~·f7(h·onal jnr(1)1:sfo1?s enforce themsel
','",.I: oi'rlinotil1; the 1.1CJOr.1 ní lhe Convent'on hrl1)e t() be snp
!}:ement,~â~ !/_': r,Crti~r0tio?7 before ,?eco~inr! operative ,» (67 
)\iJ:-:,;.:.r'l'r-.l ·.:'h~) }: '!;7I?T'!C(í'(' 0PrT T;;!1(Jr"l,r-h .~ r;-r]JtTn'f). nf [,(1.11\ VCL 

turnê 6"" T\P~q15 n('·~. " ) 
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15. - 'Acompanhando a serie- dos exemplos, ti. que se a1-
lllde, como 11::t pour,o vimos, no caso GrO\'ps v. 81allghtel', che
garemos com clareza (' segurança ;í. verificação prn tica duo. 
norma,s. que presidem ú {]iscrill1inaç~ãoexacta f'ntre ns dispo
"ições ['nnstitucional'',; immediatamenle exeeula,'(>is (' ns di"
posicúes constilurionae.'< inpxeCjl1ivei~. emquanto não legi.sla 4 

(.jcl'ame,nte l'e;;-nl::tdas. 
LG. - EntrE' os textos cOllstitucionae,,, r'.:i:ecutayeis SL' lll o 

coneurso de legi;Jnção applicntinl ~obresnpm os di' l'al'aeter 
prohibitorio. 

«Jt is the fJl'êvailling dodríne, UlOugllL thPI'p ,is COll~ 
tran' autllOl'Ít~', that prohihitnry constitntional proyi
SlOl1S are "elf-execu\Íng.» 

IJ) .hlleric mul Engl. Encycl. of La/!', D12, h, " 
«Ali negatire 01' proh ibitive l1l'ovisiol1.' in a consti_ 
I,UtiOll al'l' sel-pxecuting,» 

(La'.\" J', Peopll', Ri JIlinoi~, 38:>, COOLEY: f'onsli_ 
tlll iOllal Li7l1,it., 7" eti., fi. 1:20. not.. ,;y.) 

<,The 1'ltle [ayorpd by úhe we.igh! af authority is 
t !lat. prohihi LiH'. anel restriet i\'e proYision5 are self
ext'cutng, anel may be ,eni'orced by the COllrts indepen
denf P 01' any legisla tive acUon.» 

(C/jclopaedia of Law anel Pl'ocedw'(', vol. .8. p, 7.54.)' 
«No proh ibir qucse faç8 algllma cousa não lla nada 

que I'xija Illterior aeç.ilo da lei. A necão ulterior da lei 
j)(}derá vir fi Sf'f' nccr,;saria, aftnl cle casligar as infra
I'CÕPS da regra prohillitiya. I~to, porém, é cousa total
mente divel'sada 111'ohibição em si mesma. The1'e is 
l10thinlj in forbidelill(f n llâng to br: dOlll'which rCfjuires 
1'uture actioll, FlItH1'~ action ma!l be nCCN'SSDl'y to pun
ish a viola(io/1. of the )ll'ohi.fion; but that is o,))lattei' 
to/aU!} diffacnt fl'om the ]Ji'ohibitioll inself, 

(Grove3, 1'. Slall(jhtel'. 15 Prters '157'. lO, L. Ec!. 
_803, ) 

«Prohibi lory pro\'ision~ in a Coml il ution are n8ua
l~' self-8xecuting.» 

[;W.illis 1'.:::1. Paul Sauitation CO. ir) L: 'R. A, 283.;; 

17. - T:' qUe a norma prohihitil'a '('ocel't'a em "i mesmr\ 
turJo quanto se !ta mister, para (Jllr de.~dc logo s.o torne obri
gatO'ria a prohibição, 8imbol'a a sancç1io contra o aeto, que a 
violar, ainda nãn e::te,ia definida. Si uma ConsLitl1it;,1io pro
hibe formalment'e. c('r!o,;; ecleterminados' acto~, a prat.ica de 
qualquer df'lles lt'ansgl'idr ipso {aeto ir I'l'ec.pito ('onstitll,eional; 
porquanto a int.erclicc50. como illterdicção. lia medida traçada 
]lplos seus termos; ~ cabal C1l1anto á Obrigação. que, juridica
mente, estabelece ('/'fIil IJmnrs, di' ser respeitada. 

18. - Assim, qunndn J nossa Cnl1.;;litl1ição ,lel'lara C/ue 
'mr:nllllma prna ]la:-;S<1/';\ lIa pessoa dOI delinqlH·tr», que <dica 
ilbo!icl8 a p0na di' gnié;, 1 d'.' rwniul':nl'J e a J", morte>': cluando 
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It"statue que nillgurm soffrcrá pri\'aç,ão rios seus direitos pOl' 
lllOti\"o rei igioso: quando [}!'C,;;('TE'.\'e (jUL' nenhum j·mpos!.o Si; 

C'obl'arú.~inft() em \'il'tude 0.1" lei anterior (:.rrL. 72, §§ 1\), 20, 
::1, '28 " :10!: quando yeda ;In (';'o\'el'no federal reeaI' rlisLinrções 
de qualcllJt:l' n:Jlur"za 1"111 f:1\01' dos porio" di' uns l'ont.ra os 
olllro.' Estadfl~ larL 8" : quaudo pl'oltibl:' aus r:'tarJos tributar 
)wn~, renda" tlll S01'\·j(;O.- da União. a.':sim como ;I (':;[<1, recipr0-
tillllenU" !uw;al' ilnLJo,ln~ ~obl'(' ,.;er\'icü:,. l',~f[d"" Ou hens elo;:: 
F,~tac!o;; (cHt. LO): qU<ludo ,'xclue u decretação di' leis rdro
:J1.'Li\as pelo" E;:l<ldn,. ou pel<l Glli80 (art.LL), - a inhihição 
:LjUP l','~ulta ck,,"eô kXlo~, a~~illl ,,'unw rlp (jua'c"CJuel' outro;; que 
~ll)rP"Plltem o nW,"1llO I'arar!"!'. ,; flb~oll1tfl l' imlllc.cliatfl. 

?\enhul1la legislaçã,) 1'r)rnvl(~.lHent8l' sü reqller, pa1'8 r{lle 
d lp~ n[1Nem " obl'iguPIll 11a sua mfl iol' plcnitude, 

1\1. - .\'n grupo {ll's pxprnpl'1,< (l11e aulol'izam l'~\a 1','gl'lt 
porl"l'í'mo,s cd[lc. enln' lIulro", 11.'; ;;pguint0:::: 

A- rli.spn,:::ici'il'" 1~(lllstitllciona(',,' qllP prlJh'ibl'm <'I, muni
L ip<ll iJarJf'~ ,'nl1 t r<ll! 11', no (>~J1fli;O d,' ,':lda aUllI', di\icla, CXCA
,j,-'nLc'.'i da~ l'UL'r,as ela n'I·,'iLa a,,'Seglll'ar\8 para C,"::' I , ('xe-reil'io, 
''';\/\0 1:0111 o <I,.;sPl1tin1Pll[o d,~ dou" ["l'!'riS do el,-'it,waclo J11LlIli
('1]1[\1. lomarlu,- (1, ,'·us \ (,lo.'; 1'111 '-'''''l'lÚinio e,;prri<ll, {[UI' pal'a 
/;i1 rim ,p ('plpLm'. Con-tiluiCi'l'\ cio l(,'nL1Wlly,lR90, SCCI;ÕP':; 

1 C;~ r~ 1::í8 1'lJnnPE: 'Fite F("!cl'{lf 0/1'/ ,s!nfrs Cr!llstillltiolls, \'0-
lU1lll' :1". j)ag.'-. 'J.:BD r J.:nn. -- 131'[\1"-\ I', H0]11\Jll,,\'illp, l:J 
L. 11, !~, W:J, 'dl::í (> '109.', 

:'>' .\' c\f'LNlllinar,õc, 1'00J:-tit,uI'ioILap:', que n:rlalfl ós lllllni-
eiJ1[j I i.-ladps faze]' donal i \'11 " a a~so(~iaçijC':, pari iClllal'n."·. (r.on
,,{iluir,1io rio Illinoi" lSiO. -Was\Linglol1ian Homp oj' Chic~g'n 
1'. Gity oI' 'Chicago. J89::í. '?9 L. n. :\ .. 79S, 800 e 80:2.1 

:{I As !íl'(>.'erip('Õe.~ r:onslitucionilf's que 115.0 pCl'mit!el11 ao 
ninguem accUIllIJ!.aL' com UILn "·aL'go estadual Ulll cargo federal. 
(Gonstituic;ão da Penns~'lnnia, J S70. arl, X-ur. spcç.ão :,>'. 
THORPE: COlIstitlltions, \'01. 5". lIar;r. :3, 1 B, -- [lI' Turk 1'. 

Commonwcalt:l, of ,Pcnu3ylvania. 1881. !5 L. R. S53-5.) 
!,) ;\.8 pr(}yi~õ('s cnmlitueionaes que np,gam aos muniripios 

racllldad,~ P31'[j Pl11p(>lllIn('PnJ o I:redilo muniripalf'm auxilio elA 
inrli\'iduo'Ó ou as.';()ciaçiíps fJal'lir.1l1al't'S. <I~,dm ["orno para se 
(ullstitll irem accimlÍsla, ri I' rnmpanh ias. l Con~t.itu irão '1'1'11-
llesser. I~in, <11'1. li, S :\1. THO\WE: Constüutions,- \'01. 6"j 
pag'. J .',3/ - i\E\n,L\.N: J)i(/,>st of Stotc COllsti.hltiol1s.pag'i
na 1,3, - Nortoll 1'. B'lrrl. 1\[ COI1l,mís.:;íoners oflh,' Taxing 
Di;;;l!'. ui Bl'(H\'ll~yílJ{', LRR8, 1~\1 U. ~. 17ÇJ-í9:i,,3~. L. Ed. 
i; ',- ,RU - /)i,/est o{ C/li!. St(}tf'S SI/i)'l'. Cf)1U't Rr'[w)'ts, \'0-
lum,' :."'. )1<1:,.<. 1,1:)87, n. 0'/'. " 

5i _\- di;;[losiçõp~ l'oLlstitllciolHlP~('llCle Si' t'slalllc que «n81) 
.'-8 alltorizfl.1';i lotelia alg;llma. ·nem s,' enl!soutil'ú em ([LW <;e 
If'ndam bilhete,.; tlp lo[.el'ia" ,Slat.e 1.'. \Vc'oc!ward. lG L. R, 
,\. :'R?-'283, 110L. Dass,', ~a"llvillp (T'·lln,~ssel' .. Yt'1'8'el' '/" 
r,ain". - li ,hllP", (//u/ El1'11.. Encur:l, 0/ Lml', 0\ 'I. llol, I', -. 
r:nfjLCY: COI/S/itllt, Li lil'i trrt ' , pag'. J?O, l~c't. ::>,' 
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õi As regras constltuciona~~ de que a propriedade varti
rml:u não oerá tirada ao s~u ::lono, nem d~teriOT'~ri~ em Pl,'" 
veilo publir.:o, sinão mediante justa lndemniz2,cão, (fi A1i!el":;. 
(md Eil[ll. Enc1jcl. Jf Law. 913, texio. TI ,2. e not. '10.-10 
L. R. A. 283. not, - Híckman v. City Oi' T(r:n,~;}s. :'Cl L, R 
\. 638-665.) 

7) Os nreceil,o:, constil12cionaes que se oflDoem ." C[~\3ICfllel' 
discriminação, Cjuanto ao direito ele voto, ei;t~·", fJS cidadãos. 
por motivo de raça. eUr ou antiga privD.cão cl~ liberrl:J.de, 
(Emt>nda 15' á constituiç.8,O dos E.otado~ Fniclos. - United 
States 1'. Nee~e. ~ OUo 92. U 2t. 21:1 ~ 25G. 23 L. Ect. 
5133-'578. - I ô L. R. A. ':'81. nol. - COOLI';Y: O'J. cit .. p. 120.) 

. 20. - No mesmo caso estão as dedararões -con~litucionaes 
de direitos. Esta,o adllam ipso jt:l'e. peln 'mero f~rt(1 ria sua 
existrmria nas constít\li('õ('~ onde !O3 con~ignam. 

I"to. Dcr tres molivo~. ' 
Priri1eiro. porque a declaração de 1

'
m direito lndivirlual 

pela Constit.uic)io do Estado imporb na jmmedia!3. "cC)'i1isi('ão 
do direito 8sseglJradc' (' na prohibicão gPfal. aos pf;rtiC'l:l:u'('c; 
(} ás autnrirlades publicas de o violarem. 

Segundo. porqu p • ainda qn:mdn o ;1or10r legishih'o n:io i'S
iabele':3 mdirhs espec:2,p< em SUfl, dei'e.<a, e,s~e d;riOi(o. neL, 
5imples ra,?í.o d,' p,;:islir. ,oncontrCl no" rempdios [(elCleS (~e di
reito commu m os in r-'ios rle cJ[,saffrontar. reDflr:ú' (' j";<-nl ('r. 
«l;rhr:n t-hc CO?1stihr r {on l·o(lr:·.~ âaT,U7aÍfC tr1 1)1"it,ctr ;':7>n;-)Crty. 
rtnd poú1fs out no Tf?ne:-!lj. and n0 str:tue aJforrls (i,ie for thr
invasion of fhe 1~hJht af lJr011~;í·ty th?ls secu,red," t;'/e ro')rrZ'il1on: 
lmo, Jl'hich J)l'ovides a l'eml'dlf (or evt'J'1/ 11,'?'onq. 1dU ([!),llish 
the f1]Jnr01JTinte action fnJ''' -:h,-· "rer/rpys n( s::rJ~ JT?'rrpnre 
II.08TNGIER: Constitutiol?a[ Lr.1", TV. (\."\m ~nd Eng1. -r,:nclyr] 
of LC1''. 013. n. 2. \ 

O juiz Brace. na Suprp.ma Cór:", el,:> ;\[j"r.CJ\:ri. I"cmm,onianrln 
(t 3rt. ?O da Dec!arDJrã0 de Dirrifo'-. IlUP. lJ~ Cowl'iíü!cRo do 
E::;;tado. ado}J.fada crl~ 1 S\7!1, 3~~pg-llrJ n prnp~ipdac1c, ,~) nBo '0er
Il1itte fi 3U:? ~xrrnDrj8(',ft0 eTn ~hpnefiC'jn r'~11"'dí('() s1n~n nl1!r!í~íl;l~ 
eompiCn.,,[\ri':o r,'p2:·I'élc1ora. 0f'r]:U()li ::l" nrnirrir :l. "f'n~pn~~1 rl(l 

trihunal. aue o dlrríto T'f>r:onl!f'Ciô,. ;,lil' I'S,p te:dl' ,I ~h"nil';jo I:' 
de eXP~l1('fin 1111nlerUcd8: ~ 'is 0;1 (í,rI"(I!'1:t~' ;'ir:th 0[7/1 S(','( - 111 1,f1J'{"('_ 

~in(J». <."< Si llPnl rrue a I('":~'i~;~:dl1r:1 n~(I 11.1 [1 :~(lnnf~r!n 1·"\~ ~1~lJlll0.. 
onde S~ prov(>ja (t T!18ilpira de aypr'~~1l~1i (> n8~8r 2 in'--ií~:~ni7:l
ção devírla. " ;w1ivi8UO. '" q1.:E'm ~,.~;"L(' r dirrílo. n:)rle 13nc~,r 
TI18() da 3crfic; nrriinar'j::;., TJal':~ -.:p rr'snr''-''lr' d()yicl~;T1;)r<p ~> :'II--r~C'k
Yn(~n) tI. Cit~~ nf T(R.T:~as_ ~:l !~. n. iA. GR'?) 

A ferceir8 cOll.'irlp~"a~i'ío, emfiT!\. nrIR rfl181,," ,1" .. ,jf"o incli
·vjr]u8.CS proclamado.> :la., constÜ1lirõrs n;'\o ":io dep:cnol'Tltes r1~t 
]('l para se effeduafpm. f'stfl em que, ~enrl() o r-~;Jl('.;;'1~l ínlniln 
dp~sas oec\aracões U"DSÍ itlicÍ'rmat'ç cerci1. r p,c"ps r1i ,pi I (,': ,i" 1\ me' 
trincheira inaccessi\'p] ao arbítrio 2"?i;"\1 rlos "()':eTno,' cnn1'1 
dos parJamentareg. -ri~"ria fotal,menlp ~nrm]larla 2C>'<1ranti? '-;p 
QllG abi ~e c(H!it3, '~~ ;"~)(~S dirpifn . .:: ,~p 'n3n rll(1p~:::;,:rn' ~"'0iyinnir'8r 
~~ 1]1:'1 n estrib::l.d O~ 011 1 tns 1 es 1,,;':; i ~', "O~ /( ~'7~;'I ''>)1''; ,\.}~ f' ,; h }.~'(- í~ 
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õ( a Ei!! af Ri'lhls is to plae(; the li!e, liberty and property of 
the citl:;;en iJeljond t hc cont1'o! af l:'ríisfalion, and to prevent' 
lC!lislatures or COUí'ls from a1111 intcl'ference with OI' de[iriva
!íon of the riohts tlLerei)), dedared ond (fuaranteecl eJ~cept .on 
C!!1'tain cOllilitúms, Ir H'OU/ri lJe thc ntaeste delusion to declare 
<t subs'istiwJ ri(Jl:t as essential to the aCl]uisition anel protection 
0/ lJl'opel't!/, mui ;)?akcits emploumellt depc'71d upon leaislative 
'!"ill OI' ,indir'ial iil!";'j"';,c/ni,'ll:1.;) 't:-E'oplp ·i'. 1\l,c. Roberts, 6 Am. 
"i/e! gw)lish Enc!wl. 0.1' LI:('. 913. noto 1U - (Troves 1). Slaugh
il' r. j~1 pr:(nl'S i~7-8. \:.~. J~, Ed. 80-1;, 

21. - A"s pl'ohibições consliLllcionaes e ás declarações de 
,lirritos ~l'ijf'ul<1c]i1s nas constituições addicionam O" arestos 
~t[nefic3nn", como clotacl8S, igualrnente, n~ Vi;::l1f immf'diato e 
anterior' a qualCjuer explanação legislativa, as isenções consti
!udlJn2.!:nente dl'crI'12d~s. «E."Ccm)7tio11S may be rea(frded as 
) )'(JfIj,'Ji!ions·, ('16 L, R .. 'L, 28 11, noL) 

PelRs isen~ões, a'sim cODc~gl'an~,s. ('('rtoO' f'. delerminados 
lJene se c)p"l:Jram iminunp, ao~ Pllcargo, e res[lonsabilicladrs, a 
rlue se [1rh~\m snieitoé' 0<; outros da mpsma natureza. 'Cada uma 
ri e 0,"[1 ,o imn1\111irlndes, po:s, eI11 UlI1la dioposiCão prohibitiv3. mc
lli:1D!e a (:l1a] se tornam inacce,~ivris ao" enc"rgos CO:T1muns 
:' tocla R "rc'T}!'icrladc os ohiec:o- por rll?. f;jvorecidos, :\e
lIhUi~1a. r'lf]Srql1ellrenl'''ntc. ner'Pecita n(' lei. rara aclquirir ef
f'?clhicJa,lp. Eô:a lh(' re,ult~ dir('cir.men!e, do te"lo C0nstitu
rional. CJUI' ~t pl'omlDr.i~, 

V3rj8~ cClnstitlliÇi5!?S. ~mericanr1s. romo <1 do Alabama e a 
,lo 'Vlirrl;~8n, 110r n~mjllo, cll'c13ram impenhora\'el e ine"cuti
\'81 o hO?neS

'
0(fd. ]i,llit<1n00 10g'0 R maximCl extensão de tpna. 

IlU ° rnainr \"0101'. em CfUe ~lle deve con~istir, par,! nesírlli;·f:u 
0551' l"~ll<'ri~i() 1e!2é:l: " t,mfn ba.;b. íJ2ra Cfl1(' ~e rr'alizr a Ísen
rãCl. i~to ~. [i8ra ([ue ('.< bens. ôolll'f> cJuC' re,crtl' 1'~8a fl'<1nqu ia. n~n 
"".iRnl -uScr'otiVf>i, r]1' PXI'c\1f'Jn forrada. 

E' Cl que decidiu a SupremR Cilrtl' elo !\fichi:~[1íl p :: ::::11-
]'l'ema Côrte elo ~-\labama. esb no caso 'dil!er V. ~j~rx (55 
'..Jab. 33'?', f'. arjUella n'l caso Beecher V. Baldy (', :\1ic;h iÇ!'. !íOO). 

«Essa cbusn13::>, diz o primeiro des3es tribunaes. «nos li
miles :1. ((UI' se e,tende. 10m 3 fórma. e as propried3clps nr uma 
I,'i clecl<1ratori::1 rlr1 ;"Jnlsdí' (' inienr:Rn '~a ~nhcr2nia. Ipi COllSf'
':uf'ntemenlp. f'xec\~'~\r'l r,,~r <i l1~,psma. O SPu neshmio era 
;""t3h,>lpf'é,t ~ ispnr5n l-i" hr')))r~t"nrr rnmo fado irnrnE'dialarnenle 
conS\1;'<11111,]n, I' niío I'ncarl'p,,:n :l le~'isLlill!'R dI" o conSUTIlmar» (6 
Am. (lnr! F;7d. E1!I'!!('!O}7 _ aí J~U1!.' C) .- 914. T1nL 1. ~ 16 
L~ P;. A .. 284. no!..) 

G'l,ssl" r1i~DosiG::o con,'Lilucinna]», diz o segundo, «vemos 
inteiT'nmronte um::; jJPnhibiçãC\ ,'ypress" ria I''\Pcussão forçacla 
contra 0. ];D'ncstead qU(J elI:>. indica: I" rlrc.srie que prohibição 0, 
ent"nc]rJ1l(:" cw p • crfl10 [<ti. nDO h~ mif.trr- rie lei. para 'ler ar'-nlic::l ri <1 ," "~ A?n, (lnel J~')1rrl. Enc l.;ci O)). or p. 114, not 1. 
- 10 L li. \. 28'1. no!, - COOí~EY: Op, cU" pago 122. 

'?'? ',;Jlla,s nntr<1s rl!'Doskões coml1l1lciona8s. de nn,,, 
r>~il' 9spc,':n ,"P Iprn or":l1DDc!n~::t 51lri<:rrnàenci:1. :\mP-l'j,;Rn~. f'n~ 
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tram por si ,mesmas em execução, não aguardando para íssn 
contrihUII:ão alguma ria autoridade legislativa: porque 'desta. 
,:,ão inrll'penclentes . .clella. por sua natureza, não nf'cp,:;silam. 
ou tcem 110.-; seu,- 11[01'lio.-; tel'1I108 plemento," cabat?~. par,l aetuar' 
e obrigar. . 

Quando, por l:':<eI1l1)[0, um texlo constitucional suj",ita a 
um lllax imo I~ertos (' ctps ignarlos ll'ibu tos. ocon lJ'ibu in t e Hão 
preci~a de outra lei, a rlue se abrigue, si a tributa~ão ul,lra
passaI' esse limitp. PorCJue o intuit.o da Con~tituição. alli. roi 
precísat1ente, ínstiLllil' uma I'pi:dl'icÇ'30 ao arbitrio da I,'gisla
tura, e não entregar o assumpto a ~ua Jn('.I'l'(~ •. (i .-lm .. mui 
Enc!/clop .. flH, n. :3). 

A Constiuirão da (;alifornia determinou que <1"cidadf:'~, 
cuja populac:ão f,)!' UH! ior di) cem mil almas, ~e govel'.nal'ão 
.pela:& ICiU'tas que cIJa:; mesma,~ Hdopt.areh1'. fEsta disposição se 
applic<1. ipso :illl'C. independen!.rmentp de {Imllquel' reforço lC'
gi81ativo; porque o di!'eito, ue!'>t" caso. resulta, eonr,relampole .. 
para cada municipio, n CIllP ,:lIe a.;;.~ista. o Ilumero rlp .'pus l1a
hitant('~, \YI'iIiradfl .;e~lIndl) o l't'n'nSea'IIII'nto legal. ,Peopl," 
,'. Hogf' , ~'J. Calir. lil:?-IG L. n. i:\, :.'81. no. Andcrsoll 
LI. \Vbatcon Coullly, 33 - L. A .• \. -J in. - (6 .Ama. (tiui 
Enql. EnclJcl. ar Loll', 015. in pl'ine.·. 

O ml. XIT. ~eccã(l12. da t'Úll~titui'çà() acloplacla. em 1889, 
j1o'l(, Estar]o ele \Vasllinglon rr~[>oll~ahiliza. indiYidwdmente, os 
dirertn!'('" do-s baneo:;, "pu;,; gel'pIll.l". eaixás e outro- r"mpI'Pg~
elos prla~ :;;ommas quI' em deposito receberem no l'Slabelel:i
mento, onelr" sir"a/ll, depois rle lhe cOnlleCl'l'em a insol\'enc·ia. 
iTH,OflPI:: Conslitutiol1s. ,"oI. iO, p<1g, :-l, 9Çl(i. \ Para se \f:'l'ifi
ral'\C-:in r('''j);m~ahilicl<\llc!,'er(l. mí.,tpl' qlll' <llf!'lllll<1 J\'j l'(;nPH' ::J 

declaração constituelOllal? Não. ,.:\lallon r. H~'d,' 'I> L. E(l. 
588, noto - L) Amfi', allde Enql. Encycl. (Ir LOlC, 91':', - S 
CUClOPClCâ. of Law [(lld Procedre ,715'~-763. 

23. - Como est.a', eonsidcl'am-,se LamJ)crn execlllavpjs in
dependent.ement.e de ap'Plicaçi'to legislati\-a outras llluitas di~
posições cOlls,titucionar,;, rujn teor. erWCI'['a «'li1 ;,j me"mo todas 
as condicões de exec\lção dil'ecta e immNliata. 

,si, l'el'lJi UI'afia, uma constituição Vrescre\'E' CJue certo .. 
determinado funécional'io perceberá certo" e determinados \';>n
cimentos. a elles t"!1l rlireito o flllweionario. ainda que o po
der legislati"o os nãr) ,'onsignf' em Ipi. ':T,homaz I,' _ O\YI:~m. 'i 

~laryland 189, - 16 L. R. "\. '285 not.' 
Si, como awntree na Penn,;Ylvània, llm texto ('onslitucin

nal faculta aos aCl'iOllistu" d" companhias () arbitro .. ll' ·al'
cumular cada (Jtl<11 lorlos O'., seus suffl'agio;:; num só randiclato. 
011 distribUlI-os por quanlo." lllC' ronven,harn, dessa faDullladr\ 
~e lograrão os accionbtas das companhias, haja. 0\1, nflo. Ipi 
que lh'a consagre, (Pieri'e c. Com. iO!1 PI'nlls~-IYania 1GO. -
16L. R. A. 281,nol.\ 

Si, como sllccpdc' no Eatado ·ele \V<1slJingl.on, a con~liuil)ão 
;art. IX, § lO: c\ptl'l'minêl que. nos municipio:". d,-' Jl1<1is d", 
ci.nco mil llabilantl3s, O~ jUlzP:' 0(' p<lZ ';(~nc0riio orcl'~llacl(J, ~[l';" 
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",~Z de cl11olumeI1to~. a disp()~içiloc-omtitueional 8 execl1t.avct 
se:m.etipso, quanto Gdrl'eito do fllneeÍorral'ío a-o ordenado, el11~ 
JII11':1 ,'L' á legislatura caiba fixar-lhe o (/1/.(1l1t/l m (Andcl'!:'on v_) 
'1\'llatct}m County. 33 L. TI. ,\ .. LJ'7, I.3l). _. COOLEY: ()p. dt., 
l' 1" 1 not :)" col :1", 

. Si: ('om'o ~se dá "n; iÚnne~ota o lll) Kansa~, uma clausula da 
constituição maneia QUo? o~ Jcrionist.as de qualquer companhia 
spjam retipoTls:1\'f!is ao.'; crednrE'S desta, pelas .suas divida~. até 
Ú iH1]lortanci? tio eapital Cjue ellcs PO%Uil'Pl1l "1l1 arções. claro 
pstcí flue essf' pí'cl'eito firma (!;r pTOp'/''io vigOl'e a responsabili
dade pc.%oal, cIo acóiouista. independent.emente de qualquer 
!.t'gi,~lação supplemrntaI'. nVillis v. St. 'Paul Sanitation Co. 
anr! Mabon. Lil L. R .. \., 281, '28'1. -Wl1ilmanv. NatiGnal 
Dank of Oxford. 176 U. S. 5'59. H L. Ed. :i87, 588, !lol. 589, 
:iDO, - COOLEY: Dp. dt., [t. 1'2'2. nol.) 

::'1. - Executa\"pi.:: pOl' si niesmas, ou aulo-rxel'lltawis, 
si nos [wl'miltcll1 uma I'xpressão Cjue traduza num .só vocalJlllo 
o inglez sel/-e,recllf-iny, são. port.anto, as detrl'minn\:ii,~,'. para 
o:'xec.utal' a~ CJual'~ não se haja. mister dI' consliiuil' 011 de,;;ignar 
\1m;). nuloriel:lde. npm crear ou ·;ndicar um j)]'ocessn '·.':!lprial. e 
aquellas ondl' (t direito instituido se aCille armado por si wP,"mo, 
llela. .'ua proprin natureza, elo, ~I'US meio" d;~ t'xeruci'in p [tl'e
sernçiío, 

))hpo, ir: f tO pX>'cula\"l',1 pOi' si me."ma. é a qUe' Jl11mS
Ira " norma, nu {l~ meio". pelo~ ([uaes se po"~a "-,orceI' 
P proteger o direi/o, que ella dá, ou 'e.umpI'ir o de\"pr, c 
rlesrmpenhal' I) l'l1Cargo Cjue ella impõe», 

«!l 'sr:l/ 1':cPclllinlj líl'O'visioH is 011" '/I'hich SUP1Jles 
the l'ulc OI' means b!f 1chich the riaht (li1Jc'Il me br: e)'i
(ol'ced 0/' }Jl'oleetr:rl. Oi' /lJl H'hich (l dulll f>J1joinNI /1/(/1/ llP. 
J)el>fo1')ned~ . 

753. GEORGE l'UCI<ER: COlls1ft1ltioool Lo/l', lY, D. 
n. -l, Cycl. 

25. - :'lIas nem todas as dispo'sições const.i!ucioll3es são 
flnt0-aliplic:l\'ri~. \\s mais ~pllél" pelo conf.rario. niio o são. 
«A l:Oll3titllição não 'se' executa a si mesma: antes TeCjuer ,a 
m:r,ão legislativa. para IIH.') tornar effi'ct.iyos os preceitos .The 
COllslitutiol1 doces '!Iot ('n/m'cc ít~d/, /luf 1'CC/llÚ'CS ll7qislative 
aciioo lu mu",' its l)/'01.:is;n!ls errcciivl'.Y! (De TUTlc 1'. Com
mad\\'ealth o!' l'enns~'hanifl. G L. R. A. 85í .) 

Não lla"lll uma constituição, clausula,s, -a cjüé ~(>. eleva 
atlribuü' mrl'ampntC' o yalor moral ele conselhos. ayjs05 ou 
lições. Toda~ !PPl1l n r/)r~a. impt'r;:tti\'a de l'eg!'as, ditadas pela 
soberania 11at'ional ou populal' ac~ ~rllS OI'gãüs. iV[ulla's, porém 
não l'PVc3tem do~ meil)s d,· acção r3seneiars aO" seus exercidos 
os ,c1irritos. ql1P nutorgam. ou Os 'cnc-ar[:,os 'Que impomn: esta
iJelecrm comp"jpllcia'''. rttlribuiç'ões, j'Joclpres. r;u.io uso tem ele 
;1','l:Uard31' 'jU,' i1 Jp~d, 1<1 tU/'8, ~('g-undo o Sf'tl l'ritnriü. o,s l1a bilite 
a ~(' "Xel'CiCl'Crn. ,\l'hil" 1/0 1][1yt of (l theel'e (!I'C manv 2Yj'ovision51' 



'H'hich do rwf confer p(1))Cr &0 tnafs riahts under thel"ll ean Ilr 
cnfOi'ccd. lwt confe)' constit7ltinn 'i~ to be Te(JaTded as imma
fallli 0'1' adl'isa'Y'1f 1J01Ce to úc (,.'J'I'i'r1ged when the lefJislatu1'c. 
in Us discl'etion s.'ld! d;:en it 1cise »(GEORGE Ti'. TCCJZER' nó, 
cit. )1. 752.) 

Nestas conyrm adduzir al!JLlDs exemnlos. eomo adduzimo" 
(1:>,g outra o; (ns. 14 a 2:i). mantido sempré o systema que ado
i1íamos, ]18ra c18r soluç§o a eo;ta consulta. de nroceder prati
camentr. mediante. por assim c1izer, um f.raballlo rie lições dr 
,cousas. sezundn. nos seus ronioSQs arestos. 8, iurisnrurlenci8 
do unicopaiz. onoe a materíá \'entilac1R amplamentê nos tri
bUl1ae o. tem chegado a uma fheoria definida e completa, com 
!wincipíos aosentes, regras '[lrerisa~ 'e lnminosas analogia'l rl~ua 
a mai0r parte dos casos possiveis, 

26. - Sllpponhamos um;) conslifuic?o como a dn Kenhlclc,' 
'(l890 S 172), onde se declara Ciue toda a propriE'dade trihu
t,;)Yel será estim:tda. para o lanç3mE'nto dos impostos. s0imm10 
o justo- 'Valor que elIa teria em moeria. si, hOllvesse de ,1'1' vo
luntari3menle vendida, (THORPE: The ped. anel' State 
Constif1riíons, House af ReJ'l~'esentatil1es, Dec. TI, 357. VoL 3", 
p. t, 3421, c\hi está unic?mr>nte 8 norma fundamenfR 1. a fme 
n fisco se tem de adscrever na distrib11icão dos onus tribu
iJrios rrlos bens suieitos ao tributo Evirlpntement'e. prJ1'(3m, 
n nxecwão dE' tal norma sunjlõe uma serie ele regras praticas, 
,1m cOl',Í1meto ele operac:ões successívas, um systema de aprecia
c0es dpliracla o. flue a ch'Usllla rnnstiturjrlTIal dpve !rlliar, mRS 
':)11(" nelI" não rstão e'C8rada!', nem del13 se porleriam desen
.fr~n1l8I'p(l1' si mesmas, Cabe, pois. cí lei form~llal-;:ls: e. em
rru?,ntn. as não formule. a rli,no~icão constitL'cional n1'o terá 
dr,"l'mb~lI'arado o seu c;amin ho. 

Na Lnisiana uma prp~('rip('ãn rODotituci0n~1 mand:l flnp 

;]' terras vendida~ rm exeruriin de sentencas .illdiriap s sejam 
divididas em lotes de clpí': a ci;nr,oenf8!!eiras, E' ·nec;ut·avei 
PÇS;I clí<1Josirão inrlepenrlentempnte rle lph, (me a regulem" 
N~" (P,~\\'ir 1,'. Lcltt!r, L. R. A, (~8'?, nnL 286 - () .tme1', 
QlIr1 R '10". El1c1!c. of Law, '915. naL 1'01. in princ.) Não, diz 
o t)'ibunal: n1'\o '[lorque alli não se estabelece «o mod:!:l ope-
1'(]ndi. mediante o qual se effl'duem ~.s yendas ~. A consti
iuicá0 firma, ajJelnas. 1.lmrl normR g-er3L ,r enrler.pçada ::1 101!2'i8 .. 
latura. Rnmmchnclo um s:v-stema ilOYO quanto á divisão da c, 

terras. r commettendo ao le,zisl:=trlor a tCirpfa de o 1'(>\'81' nra,· 
ticamenlr ;) :ffeito ~;.. (lbidern) , ' 

C'ln 1\Iichi:~~n (' 11J PPr\1VyIY".::liél. na Luisiana e no :v1is
slssiri. àS constituir;i'írs exigem que, em ,cada classe de ob.iectc~. 
\)s .trilmnaes ~ejam 1l11iforme~. f1UP, S8 ohservem regras uni. 
formes e P0!Jifativa~ nn distrihuiç1io e arrecadação, do~ Im
postos. ]lf8° é oJwír flue p~tas clisn(l~ieiies cc,1sfitucinn1\.e Q 

delwnc1rm. n"re~oElr;amrnfe. de uma legi~lac;io pspecial, qUI' 
3S enncrrtizC'. e 111 es :11' vida. (fi A mer. (!1ld En(rl. ]i;1êC1ji' 1 oi 
Eml'. [l! '), nrE, 3, C'0! S' - Ir T H.!' 82~, nn; 1'01. ')" 
'.:':'t .i 'ci'i f' ~c\rH. EY' (!~O rit < n, t2fL rr)!:'~1'(1rp. J 
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A constituição do Iclabo,adoptaua em 1889, creou. certos 
cargos; rnas não lhes regulou nem a cleit;lio. nem as fUl1cções, 
nem os vencimentos, nem u t.urmo de servIço. Sem uma lei, 
portanto, que a t2J respeiLo disiJUZesse, <1 prescripçã'o consti
tucional não entraria em vigor. (Hays v. Hays - B1.ake V.; 
Ada County. - 5 /i,i,ci'ic, and 1:,')[1)1. Enc o/, Law, 916, not.! 
col1".) 

Urí1 preceito da consLituição califOl'mana ma[J(lH estabe
lece!' um sysiema de s'oveJ'lJCi p~ll a as mU'ilcípalidades, Quem 
o l1a-de estabelecer, senao ,j leglslat.ura? Logo, emquanlo ell~ 
o não estabeleça, nil.o pÓ de tel' eIfêclívidadc a disposição con
stitucional. (G. Am. aIul. E1?(f. Enc. ol Law, noto 3. 2' col). 

Varias coJ13 Lituições, como a do Ohio a do IIIissouri, a do 
.lí'kansar, a de \Vashingtoll e outras, contém disposições 
ollde se autoliza a desapropriação de terras parLiculares «por 
necessidade», ~,jas, segundo a junspl'udenci8. cslnbe!ecida e 
obviamente Justa, emquanto a lei não definir as condições 
ela necessidade, e submeteer a clesapropriacão a um processo 
regular, ni'io podem ter avplicabilidade esses textos constitu
cionaes. (0 Am. and Eng. Enc. al Law, 913, texto, 9:15, 
not. 3. - COOLEY: Op. cit., p. i 20. ) 

O mesmo se tem julgadO: 

'yuanto a disposições constiLucionaes, Cjue autorizam <'e 
llibutaGão dos beus das municipalidades não utlliziiLlos no 
,seniço municipal; 

'1uando ás que ob!'igam (I" llJunicipios a não cor!~raÍl' 
'-lí,'il"las, 8em [.lroYer, ao mesmo lempo, á creação da receito', 
necessaria au pag8.Dl'ento anllUO l1o.ô'eus juros; 

Cjuanto <l"que atlribuem ás companhias de vias ferreas 
o clirelto de comrnunicarem, ligarem e cortalem entre si as 
Elias linhas. (6 Am, and Eng. Enc. af Law, 915. - 16 L. R. 
A. A. 286.) 

27, - Entre muitas outras decisões nesle sentido. alli 
proferidas, mel'e~1' especial atlenç~!o, pela sua analogia dil'ecta 
G0l11 o caso da cOTIslllia, :l que se )"c[',.'re á execução da clausula, 
formulada em y"rias consLituiç.ôe, c1.:\Cjuelle paiz, na Cjual se 
:,J,lltorizam os [dutos cuntrn o Est"lI<:l, mas não se lhes designa 
:l jüI'isclicç.J.o, nem se 1!~I" traça o 1'1'OCOSSo. No l\Iichigan, na 
Luisiana, no :\lississipi, 'nl Califol'l1w. na Pcnnsylvania, a jus~ 
~iC"\' lJl'I)\ oCflcl,: a :jiscu I j,- o aSSUJl1LIl0, tem decidido unanime
menle CJue e"S,h c11SIJosir;c".'~ constitueionaes não lJOderão entrar 
','li! úc!iv'idwi,', "n:(i1lant" ." conaí'c,ósn:; fslad1/iles lhes não sub
lIúnis':Uli'e;l( os Til,eios de ,',vecuçílo mdispensave~s dando- juizes 
a CS,,[ 3 li li ~lCS, c j',",,' 11 [(11; h-lhes o 1) (,cesso. Until this is done . 
. '!Jl!) T/ollts ,f;c}:?fcri~C(.1 ·í!n(!~Ii' sLlch a }Ji' G'vtsion 7litlSt lic dor1nant;t 
uec(:lI"c í!IC 111C(,1IS u'J n,',lcit !h~y aJ~UF~ 0::: cs(oTced 710t supplied». 
G F 1ucL(:~f': Uno ('l[. ;3 CT,?C. Jol-

~;él'i", ]\o'l'\'enl1!ra, 'lL'll'a"a juriSlJr-'lil(,mcia americana, se, 
ial qual na éS[.lecie da consulta, aqueDas Gonsliluições, em vez 
cle emudecerem quanlo 10 processo e ao tribunal, instituissªill, 
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n'J110 a constiluiçào bl'asIl~ira, neste ca"o. ,_, t.rlbumd, mas 
ni1C1 ~e '-'xplie,l~!if4J1li quant.o <lI! JlrOn:s~,o '! ' 

::\'ãll .. -\ jUl'iSlll'udL'lleia ,lJjlCl'[cana ha\'lG. di> ~N. lllJ'JUll.<J
yelml:'ntc, a l1lC~llla, pOl'quan!o, pal'é-t não tc!' l!xeqUlbiltdadc 
immediata uma l!IJrma de lei JUlldam8ntal. IIUl' autorize ú uso 
Llc uma acçáo, tanto monl:! Lh'ix3.l-a :'1'111 pl'L'Ce~,3(1, 111'111 juiz, 
quanto dar-lhe juiz, dc:b:ando-a Sl'lll p1'0L:,Q3';0. 

2's. - Ba,staria I) exame attento uos caso" que ,lcabamos 
de ('xpor uns ue precEitus consLitueionaes exequl\'"ís PN/Pl'iu 
v'Í[jO/'c, r:mtros (fc~ jJre~C1'ípçÕe5 constituC'i()nae~ ::'ll L'xeclltayeis 
mediante h'i» Sl!pplel1lentare~. para se Yel' claramente por 
on<l,· correm a8 di\"i,;as entJ'L' (I !erl'l!urio rJus lll'imeins '.' (I 

das s!.'.'l,unela3. ,\ linha que a~ extrcma llVur>l'ia UeSCi'CYCl'-Eé 
Jlum só tra~r.>, dizl'nul)-"I! C,OlllU ,t Suprellla C'Jrt~ du~ !Es!.ado~ 
Dnidr:'s !lU La~o D3\Í~ ê'. Blll'kl.', Ljlll' uma tli,;posição constitu
cional é lxecutan'l por si ml'~,lm, quando. ~ol1lpll'!a !lO que 
determina. lhe ,; SU!JL'I'f!;lO LI auxilio "uj)l'le!.I\r:' da l~i, para 
exprimi,' [urlo CI ilue intellta (' localizaI' tudo u que l'xprimf.', 
«',A ('unstitution3l prO\'i.ôion \\-hisch i2, cumplet.l' in itsE'IL llcells 
no Jul'trcr kgi.';la!iolt !o jlUl. il ill force i'i ,'ié'lf-c'xccutin:;.,) 
i(17: r c. ";.393.1;) L. Erl. :."i~).-:.' lJiO'}st l'í~7, n. !.l:J. 

<J a(l~ljrdam proferido, nes~(' liUgio. em l~I(JU. por aqul'ilc 
gnmdt' tr'ilmnaL lJl.lsl'a dUl'iclal' e,!a llOÇ';lU, tlíZl'lldu: 

« (..Inando uma di;:llu~il~ãL' 'Con~ti!ucional r; de ~,i 
mesma intrjira. n~11) lJa mi5tler Jl' lpg-islação ulterior 
]'[11'3. a In·ar a efIeitu, Toda a Yez. porem, que ~t' limita 
R dedurar cl:'rtos pnnr·ipíos gi'l'af.'~, romo CjualH]ú fcsta
J,plpce üasl's ,\,: lej". que teem de rege!" cprtas nwtcl'ias, 
1J1".'~Ll·t'\"e regra, <Í incorporaç.ão municipal das cidade.s 
,I,~ I.'crl a jJopula~,flf', ou impõr' un ifol'lllidacle ás l:ontri
lrllir:Cre' fl'ibutal'Í;lS, então alL' lJoclcn<Í ;,;':1' nec8ssal'io o 
auxilio dl:- Ullla l,!gisla~'fi(), qUI) lhe illljll'lma exequi
lliliclarlp. 1'01' outra,,; jla!anas: a disjlo~ição constitu
,:ional sú ,; c,rccII(rll.,d pO'I' si mesl/la. oté onde seio, 1'C
o.lmellte. sl!scejJtil'f'l rir (,:J:ccHç'ão. In OtllCI' li.'ol'ds, it ú 
sd!-cx'ccutilllj SI) {ai' (tS it 'is slIsceptihl(' o{ c:rcclltiOI1-.•. 

.• . A, si 'IlIesmo, "m summ3. se ('J'eclIta, quando 
,.nllsl UI/f de si mesma WI/. todo completo. In SIlOI't, if 
complete in itsclf, it ";ceclItes is·"t». 

('Da\is c. Blll'ke,. 17'.:1 F. S.1U3, '15 L. Eel, ~:H-~,)' 
UI'a ningUClll Llil'<Í qU('cunstit.ua, Up si lllesma, um Indo 

eOllJjJido 'queseju CUllllJlpta {~1l1 si ll1i'SllJa. uma disposiçãG 
cOJlsf.itucional, flllul' .'1" clillf('re a (:erl:! 1113gi.;tl'atura uma 
rlJlll',I:~O ,iutlicial'ia, llW~ lJiid,1 i'l' Ihl' diz ."Clt1]'1' li lll:rneir:r de 
a e·'d' rerr. 

:.'() --::\'o l'C1;;O Tulle \ :':r(J(JTIal Hank n[ ]{C'lllllJli,: a ~u
vrclJIa {'ul'l!' di' Illinuis, cli"-cutindo ~l mallcil'a L!(' ncollllccel', 
;numa i'lJllStituic50, :1." I'lall~ulas ele [jxrC\llibilitlade ümlledi,al-a, 
e ,as n::ío t'xequiYei,,: ::l'll~O mediantc' Il'i" auxiliare,", :llssim ;,:e 
expime: 
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',; EIII ",oIlUO !11anifl:~Lo qlli' UIWJ disposiç:ío de lei 
Ol~cllli,_-,.l h~-dC' ent.l'al' em <1elt, idade ilÍlll1pdi;1IalllénL,' 
~\'I-ll lJ l'llncurs'.' dI' (egislal~,-to ,auxiliaI' {'., qu'p, l'al'~:,l' 
dlf'ga l' n t'.~t,r' ;'f'SU I tado,lJa ,ta daI' Inda ,C). J."ll'I:a. todo 
<,[feito (j,.:; l'lausulas alli cOlll3el'l1l'.nlí:'s ao nssumplo, não 
~f' lhe~ cleparandr), na linguagem. ambiguicladl' que n, 
r,j'lscurel;a - dc\'['l' (,stTielo ~PI'Ú dLl~ tl'ibunaes' de jus
!ir:a declarem execulav!"l pOI'"i mesma 'essa di3)Jl'sição. 

« 1FT,ol',' ir is op]l<1l'cnl tlwt fI 1!UI'{iculal' jJl'avisíoa 
"i Ihr ())"!O));C lali' slwLL !lO intn illlmedil1.tl'. er{pct. 
/l'itliuul aílcillw'!I lfgislo(iun. 0'1/(1 this "Ol! bc dclel'llli71erl 
I'~I q;ri'll;/ (ull (orce (UuI f'fI'l!et fo riU its clanscs I'('latílllj 
lu 111.1' S((//I" SHIJ;jpct. mui I.he l(lJunUlUe is (I'CC (ra/Jl', 
amliiqllit!/. tI/Pl/ it ,IJf'co/Jl"S IIte imprmtive '<1/1111 ar 
j/lllir'irJ/ friblllll/is lu declw'l' il sd{-e:cecntingc)} , 

I IG.l liJillni." :íD,:.', - I; A.IO. ai/do RIIU, E/1I'. uf' La1/', 
!i 1~, !lot,:, 

PJedUlldanrlo a m'eSl!l:l qu,'stiíIJ. nuea,"o \\'ilb c. SI. Paul 
~alJi l:',!.ion Cu. a'nei :\Iabon, a 'Suprl'llla Crlrtc du :\[illllesokl ~OJ1-
jriJ,uP pa!'a u "'JJ c'''c1al'el'imenl.o cOlll e~tas considcraçÕI('.', mais 

t111'o.!(> arlup!.adas llc1a Suprema Côrte do E-I:ldo ele \V3'shilll"tOll 
no {',,,,O .\lldl'l'~o1! )', \Vhatcom County: 

«:\. Ljuc'"ti\o, "nl caela especie, \'t'11l a SC!'~t' a lin
S\lagcll1 elu texlo constitucional Sl' dirige ao:; f.!'iJJUnaes. 
"li aos Il'g'i"lad[lJ'('s, Indicará e!la, ljue a cljsposi~ü() fosse 
,1I'S! inada a 'l'ol1!':liluir' um~ llorma [JoslacJ(";qJp logu 
"111 ef:feil,]. como .i:í completa ,na :,ua plenitndt' l~abal 
di' lei dr'finitl\'a .? Oa eleno!arú ''1ue 3guarda\'a, ]Jara se 
:ljJf!licHJ'. a li:gislaçãr: ulterior- '? E' o que' s,' ha de 
,ljJl1l'ar, e~LUlI;,nLl(j-:::e-!lw. n1\o "ó fi l'f)nt.extl)d~ l'edacção. 
!lias tanllJPm a ,uaturt'za intrinseca do ,conteúdo. Si a 
Ila!ul'f'la [) extensão do di1'eito ('.f)'I11'el'ic!o, ou dI) ('IlCal'gc; 
im]JlIstll, SI, acham definidas tão inteirament.t' no jJl'O
IJrio texto, quI'. para se a\'el'igllal' bastesl\ ]101' si (lo 

I'XalllP,a inle!lig-l'neia tios seus proprios lermo,:, .p si 
na linguag-em dellf'," não ha indieio nenhum ele que a 
malrl'ia Joi confiada á aJ[;ção legislativa, cnlão Sf1 devrrá 
,'unclllir lJue a di.'PLlSiç'iíll {o ('xecut.a\,l'1 flor ,-i mesma. 

« The qucstion in "I.'r'í'!/ CII8C is Icei hei' tlu; {1li/(JIWgc 
(Ir Il {'O/lstitutional prol'ision -is addl'essr'd to ilte cal/rts 
1(,' th" [{'oislailll'c. Does it indicatc tlwt -it /t'as intendcd. 
/lS il jJl'cscnf c/luctime/lt, cOII/)Jlet in -ilsel{ as derinitü'c 
!",/is{a/ion to ('W'I'1I Ii fnto errert, UI' does d r:ontem]Jlate 
S/I[.SI'I/I/('ilt kyislatío/l to cm'/'U ir il/to cl'fret? This is 
lo tw rlefCl'iI/ il/cri fl'(/I/l. I) colIsid,'I'atioll both /I{ lhe 
IrUllfllllU" /lSI.'IZ (lml o{ til,' illtj'I~IIS"'-' Il/It1l/'e ur llte jJl'ol'io-iall 
;Iscl{. If Ih,' nullll'l' (//U[ e:J:t"lll a{ fhe rio/a c'ollfCJ'(Jrf 
I/lld (Ir t!lr líalJilitll ill1pascd (I/,e {i.ccrl b)j the jJI'oL'ision 
itsd/" !,li [hui thcu C((~l be dctf'l'Illl'lIed by the c::rumination 



aml eonstl'llction oi its ,J1CIi lel'lns, anel therp is 1/U 

lCUl(illa{Je tlsed úlClicaling t/wt lhe salJjee!' i,,' 1'c!'ereâ te 
the ['?(fislotltrc lu; nction, lhel! Lhe pl'ul,:',iol! ,;Iu!/~!c! 0ê 
COllstruecl as scl/-cxeeulinç;», 

(i6 L, R. A. 285. - 33 L. R. A, liO 

30, - Não nos dilatarrlllü3 em transcreVer oS .lu1baclos, 
OllLk outras supremas CôrLes 8sÍ.ac!U:l.es, nos Eslauos Unidos, 
con'o a do :'IIiSSüuri, no caso l"usz I'. Mathes, apoiam decisões 
analogas na mesma doeJtrina. (6 Am. and Enal. Enc. oi 
Law, 912 e 9j5.) 

Baste-nos citar as palavras, onde a resume solicla e lu
minosamente COOLEY, no sel! tratado Das Limitações Consti·· 
tncionaes : 

«Pódc-se dizer Cjue uma disposição constiLuClúllal 
,~ v.uto-exl~cut:J.\"el í,'cl(-cxeCl!ting 1, quando nos fornece 
'Jf'la regra mcclia,úe ;1 qual S8 possa [ruir- e l'csgarrJar 
O direito outorgado, ou l'xeclltal' ü deYcl' imposto, c 
que nua é auto-applicavel, quando méramente indicJ. 
principias, Bem estabelecer normas, por cu io meio se 
log!'e dar a esses principias vigor de lei. 

«E' "S"i111 que, embora uma constitulçãoexija ll1'1L 
dal'amplllc a íll"titl.lição ele governos municipaE:s, ,:'1[[ 
corrdadose cidade,,:,, se lhe::; não indica os limites, nelJl 
os preYê elo m(~callismo adequado, não será, nesta [Jartl, 
immcdiatalllell~~ éCleCjuiyel, e nccb,;itará, para (IUe o seja, 
elo concurso de leis. Os direitos, em tal \'1.:'0, jc.7el'fIc) 
dormentc~, até í]UC a le2islacão lhes acuda; au [Jasc~J 
CIUC, em havendo \J.illa regra clisLincta, se esta fár, [lC'[' 
se mesma, capaz ele execução, lei será, llbôes limite" 
\~ com ella se de've manter em harmonia toda a \rgislar'-w 
supplementar, .~ -

«A constituUonal 111'01)15iol1 mau bc sa!lI lo ue sd/-· 
excclltinr;, i/ it supplies a suffieicllt rllle bU mealls cf 
11'hich the ?'ight gil'en may be enjo!! muI )Jl'olccled, O( 

lhe duty imo)Josed mau lJe ell{oTced; anil Ü is not selj'
cxecuting, when it Tnei'cl.c!J indicaics pi'inciples, 1UUhout 
layinq dme?? rufes bU mca113 of which those prinCilJlcs 
ma)! be given lhe {OI'CC of la/l'. Thus a const'iíui;on 'f)1(1lj 

1.'C')'1/ cleal'y j'eqnúe COlllltll anel towll lJovctnmcui: IJnL 
if it fails to indica te il" n!i1[!e, (mel to l)to~,idc j.lI'UI)C" 

ln.achínel'!/: it is not "01 tltl',S' :(JorticulüJ' selí -C:;'Cí;Uti,'IUJ 

mui lcgislatiol1 cssenUa!, Ili{jhts in Si(ch 0. ,;ase "i7
'
.' 

lir dormant. m/til statutcs shalllJl'oviâe fo;' tlLem, thollyit 
in 80 {m' CiS Qll?j distiilé't pl'oc'ision ü ,nade, n'hich by 
i.isell is cajJ(í,:;lr? Df' enfoJ'ccnu::nt, 7't 7'S lau t

, {ind nli 
slIpp1emcntw'u {Pois/a/íon 'lnllst bc in )w)'inonU 1U'ilh it », 

(Const'i. Li';:ilnt., pg, 1.':1,.' 

:31.. :--- Eslas )Ja.18Vn!S elo ceJebrf~ magistrado e con~titlJ .. 



:;t:';".\1) E-'I :.;0 DL J L'Lllú DI'; 1\.11, 

Ci'}!l~.!lisla <l.llll.'J"ic<llIrl :llli ~I.' tCC'l1l ,'ilali'l Illllil<l.~ \ cu.',. llU,; 
It'lbunacs e j.w]us tribulIal·". dI}' E~l<j(l,), I' da União. em :;l'U~ 
uf'll:1tl's de ""I1t('n.r<I~. l'OilliJ a I'I1UIIl;iuç[io mai.' i'xacta l' :lutori-
7,;),la, a ll,:ão cla:':iÍL'u, ,I fOl'lllLlla conentr do aiLerio admittido 
pal'a l'xtL'l'll1ur a, di-pu"içõe.- constit.ucionaes execuLavcis [lor 
si l11CS!l1aS da, qUI' "'! não podem ex!'cutar "em lei, que :1" 
J'egu]f'Tl<IVi.' [',17\) t. :-;,. íO? í5 L. Ed.:.':)3 -- L\f1dcrSolll'. 
\,'athl'Ctlll Country. 3::1 L. H. A. t3D. -' Be3rd I'. Hopkinsvillp. 
:.'3 L. n., ,\. 10;), ·'19:). 

Ora, U ljue e:,sa fOl'nlltla !l(h ensina. di.' accul'llo com (] bOlll 
~I.'ll"'(', I" Clue as d ... tel'!llina(:Ü'e" I:onstitucionues que apenu,; e"ta
helcc· I.'1I1 jJ['incipiuO', llão se podem eXPI'ut.ar,emquant.o Ullla l"i 
o;; niín tornai' executu"ei,." Clrganizando-lhes esse l1lecani~mLl, 
ti" q\le a constituicão, no :;i'U [,'xtO. os cleixoq c]P,tit.uidos. 

:,!, - ~las tal l'. pl'ecÍ';ameIlLI'. U llUc' 5e \'I.'I'ifie·all<J COl1-
"Lilui(:ãu ilrasIll'il'<l, com a clauôula que cOTIll1lptte ao ~upl'emo 
TribUl1<JI Federal n" causas e conflictos da União com os Es
tados t' cll'ste uns com os outros. 

iL~sa flnu,;uI3, exarada no art. 0~I, 11. I. c, dc,:I;)!'a " 
()b,iedo da jUl'i"c!iel;ãu outorgacla. pal'liculo.l'izanclo 'c..;sa ·especi.' 
di' call<as (, cOnili'.·los, descreve-Ihe.o ti extensão, CJualificando-a 
de uri;:inuria I: j)ri\ati\·u. indica 0 tribunal. onrJe eIla reside, 
I'lltregando-a ;1il ~llP;'l'll1U Tribunal Federal. 0:ão estabelece, 
por'pm, ü I1lecallh!llo segundu (1 qual dIa .';1' ha lIe l'xer-ccr. i,to 
,". o prol'e.ssü 1]11e teTIl de obsenar. 

Log'J, a Iixu~.'üo dC'S:31" pl'oce'."o (';lt' soll LI dis[Jo~to Tia Ill""IllCl 
l'lJlI~tilui<.:ii<J, <ld. ::n. !l. ;!a. un{]I_' :oe estatue que 

« (:1)1111)('tl' pri\'ati\·:llllI'nt.e ao Cnt:;'['Co,'-: ~"at:iOlllal: 
,( L ... g·isltil· ,Olll'" li direito .. , ]ll'oc·essual rJa ,iuoti(éL 

fedel'al. ~ 

33 _ - ~e. !JOl'Plll, f;",;U .j ul'isu ic<;iio ,; privaliva do ,CollgTeS~(I 
.\auiüllal, ninguelll llella com ('.,;[.e [lodE'ria participéll'. PorquE', 
se alguclll dE'lIa copa.rLicipasse, .já e,.:sa .iurisclic~ão n5.o "('ri,,, 
priyativu cio Congresso :"iacional. 

Xem mesmo ao SupTemo Tl'iburral Fedeml, portanto, elll
IJu[3, seja sua, e lambem priyalivament.e, a 'compclenci~ de 
.iulgar tal''' causas, cabel'i3 subst.iluil' o Congresso Nacional na.' 
organ izaçflo do processo a Cjllee llasse têm -de submet.te')'. ,São 
duas rompe [cneias egualment.e privat.iva.ô,mas <l bsolu t~mellte 
di"tinctl.'i: urna. para pl'Ol'f'SSO J' decidir c,;ses litigios; outra 
para lhes da]' a fôrma de Si' decidil'Plll e prOOCSSUl'em. 

» Tem t) ;)upl'el1lo TL:ibuillal (I seu Rcgim~llt.o Ill(:êl'llO, ex
]>l'JirJo em eOnfOI'l1lidarJl' eom o decreto n. 8 í8, de 11 de outubm 
di.' JSaO, arts, 3'lO " :36'1. hel11 eOlllO com () clecrclo n, t, de 2G 
d" fl'HI'ciro de 1891. art. 3°. 

''il'~t[ .. tJ (JUP S(' diz. I'~ L]Ut' o Supremo Tribunal Federal 
",,/),en'al'.>Í. o rpgímenlo do I'xtincLo SUPl'l'1YI0 Tribunal de .Ju;-
t i,; '-I , cnuJuanl .. , nuo oq;'l'llizal' ü !,;CU ". 

~. '- '·c'!. 111 



ANNAEB DO SENADU 

Quando o" arls. 349 e 364 do decreLo n. 1:)'58, o pnweiru 
<!lJl:!las autüriza o Supremo Tribunal Federal a determiu-ar, no 
~ell i'egimento, « a Jórma ~ara o julg'arnento das appello.çõ'es, 
e o st;:gundo' tão sómente esLatue que, 4: para regular a o1'dem do 
serviço e a distribuição do trabalho, tanto em as secções como na 
secretaria. o Supremo Tribunal organizará () seu 'regimen to 
interno ~. 

A Constituição da RepubJica, no art. 58, se limita a pres
crever' que q; os lribunaes federa:es elegerão do ~eu seio os seu~ 
presidentes e organizarão as l'espectiva~ secrelarias 1>. 

Nas leis do antigo regimen, tambem, leis que o art. 83 da 
carta l'epubl~cana declara que 4: continuam em vigor, emquanto 
não revogadas, no que explícita ou Ínplicitameute não fôr con
trario. ao systema de governo firmado p'ela Constituição (l aos 
principias nella consagrados), nada se enwntra por onde a 
aUribuição dada, nos arts. 349 e 364 do decreto n. 848, uo 
art. 3° do decreto n. 1e '110 art. 18 da Constituição, ao <Supremo 
Tribunal 'Federal, de organizar o seu regimento interno, se 
estenda além das raias preci,sas ,que ess'es textos indicam. 

3/1. - No exerciôio da sua Juncção ue interpretar as 
leis federaes, de sentenciar em ultima insLancia sobre a sua 
intelligeucia, applicabilidade e applicacão, o Supremo Tribunal 
Federal considerou c'abiveis nas fármas geraes das acções 01'
diuarias o processamento e julgamento das causas e conflictos 
da União com os Estados e dos Estados uns com os outros. 

Era seu direi Lo; e de tal jurisprudencia não po,dia haver 
l'écurso, a não stil' para o Congresso Nacional, afim de que. 
exercendo, ,nos termos da Constituição, art. 34, n. 23, a sua 
funcção de legislador sobre o direito processual das justiças da 
União, creass·e para esse genero, de causas, o processo especial, 
que a espeCialidade evidente de11&s, pelo seu objecto, pela 
qualidade das partes, pela indole das suas relações, está 
exigindo. 

35. - No tocante, porém, á execução das sentenças 
pro.l1 unciadas nestes pleitos, o >Supremo Tribunal mesmo re
conheceu sem hesitação e declarou com solemnidade que não 
lhe era licito usar daquelJe expediente, sujeil2.ndo á praxe das 
execuções ()rdinarias os litigios entre Estados ou entre estes 
e a União. 

Para a execução dos julgados '({ue se proferissem nesses 
litigios, o Regimento interno do Supremo Tribunal Federal 
categorir~amente declara não existir lei, e se confessa obri
gado a esperar que o poder competente lhe forneça. 

E' o que do seu Heg'imento Interno comln, DO art. aI, que, 
apó;; os arts. 87 e 90. o,nde se regula o curso da acção nas de
mandas entre a União e os Estados, ou entre estes uns com 
outros, f'statue: 

« NA EXECUÇ.~O se gual'dnr<l I) QUE FOH OE1'ERMIN,\DO 
DI LEI FEDERAL, tratado, conyenr;ão ou c(lmpromj~so das 
partes.:. 



A. COllsolidaçüo rias Leis da Justi~'a Ff}dural. lJl'LJ!llulgada 
cum I) decreto fi. ;J .u8·1, de 5 de no\el1lbro de 18\:18, reproduz 
ltleralmente, n8 parte X, Gaj}. 1', a1'l. 3", IcS~'~ texto, tlizellCJu, 
(;f)IllO elle: 

«;'liA EXECC;ÇÃü SE liUARD.\R..\ o QUE PÔR DE'l'EfuvUNADO 
E.t>r LEI FEDERAL, ti'alado, convenção oucompl'omisso das 
partes. ~ 

:Cll i . - ~ esses dous textos, itlenLicos entre si o Supremo 
TrilJullal Federal e o Poder Exet.:ulivo all'irllIam, conteste
mellte, a nfto existencia de lei, que regule a execução das sen
tenças, nos litígios enlre Estados ou entl'e estes e a União. E' 
o que expl'ime o futuro yerbal «se (fllw'dal'u o que Nr deter
minado ». 

SI a lei federal existisse pal'a laes execuções, os dous 
te.\tos, em ;vez de se redigirem, tlizendo: «Na execução se guaI'
Llal'<Í. o que (UI' determinado em lei federal», naturalmenle se 
enunt;iariam, estabelecendo: <::Na eXE'cução se guardará o que 
está determinado na lei federalll, ou; «:'ia execução se gual'
dal'ú o que detennilla a lei federal. 

A5 leis, que tudo regem, não poLiem, todavia, reger a 
gl'all1111atica, sem a qual, não lograudo ser entendidas, não lo
grarão ser obedecidas . .llala (jl'ammatica vitanda est. 

O Regimento do Supremo Tribunal J<"ederal e a "consoli
dação das Leis da Justiça Federal nilo podiam ter peccado tão 
claramenLe contra a grammaLi,:a démental', como o teriam, 
si exisLindo leis,que determinem o jJrocesso da execução nessas 
causas, dissessem «o que :fôr deterlllinado», em Jogar de «o 
que ~l>, ou «está», '«determinado.» 

J i. - Demais, se acerca do assumpto exislisse lei federal, 
l'orça era que essa lei se Lranscrevesse na Consolidação das. 
Leis da Justiça Federal. 

Com effeilo, o al'L. 87, dodecrelo n. 221, de 1894, ex-vi 
do .qual foi expedido esse acto, mandou que nelle se procedesse 

á consolidação systematica de TO[)AS' as disposi.-;ões 
úgenles solJre a organização da justiça e processo fe
derall>, 

e o tlecreto n. 3.084, de 1898, que no exerClCIO dessa 
lncumbencia legislativa, expediu a Consolidação, de que se 
ll'ata, declara que, apprO'iando-a, e promulgando-a, apprQIVa e 
promulga o governo 

" «a Consolidação systematica de TODAS as· clisposi-
~ues vigentes sobre organização da justiça e processo 
federal mandada elaborar pelo I\Iiniiltt'l'Ío da Justiça e 
~ egocios Interiores.:I> . 

:\: ae. lons" ele consolidar qualquer f I!:'\to concernenle á 
execução elas sentenças do Supremo Trib\mal iFederal l1i:sse 
~,;nl:I'O ele acçõe". () decrrto n. 3.0'8 J. (,·"IlJf\ Hegilm>nlo Inlerno 
~Iess" t':llmnal. declara simplesmente CJlI P lla execução de laes 



I" AN N.IElS lJO SENi\lJO 

~enlen<:a,-; ~l' U]JôCl'\'<lI'Ü «O IJUI' lu/' ddl'I'llliltaLlu 1_'11l lei 1'('dL,['[\I», 
J:':tu L', IJUI' serei l)[ISI'I\ ada a ll'i r,-'dl~l'al. CjuandlJ ll'i r,~del'al 
ltOU\'E'1' a tal l'es[ll'ito, 

J8,- c\liás a inkl'jll'da<;iiu autlll'lltica Lip-;sl' texlu do elt'
Clcto n, J,081. está dada 1)('10 ll1illi~ll'u, que o adu[Jtou (' 
SUbSCI'C'V~U, o DI'. .\Ilta!'o Ca\'alcanti. o clual 111) [Jl'ojecto quu 
ao Supremo Tribuna I. 1'111 a:o'o:'t o de I (J I O, suIJmdt eu acerca 
desla matel'ia, ueclal'oll, nu jJl'iIllI'il'o dos~pw' con"ideranclos, 
IJue, 

(011.'1/1. I/OS leis jJI'Ol'I'SSI/IlI'S, 1I1~1II 111) lI,dIW{ lIelli
I/I colo do SI/prcmo 1'l'iblll/(l) F('deml, SI' acha lJ/'ol'i
dmlCiado, pOl' (ól'"/I!n Ull/1II1Ill, acercu do IIW1/eil'll I' CUIl

di.~'ÕC8, se(Jul/do os 1/IU/eS se (/cpcm cOJlsideral' CJ'ccuto{los 
11.1' r/ecisúes deste tribuna!., rc[atiea; ús qllestõcii de 
limitcs eMI'c os Estados da L:ni{iO» , 

8D ,- .\I')ll ,e pretenda qUi', "endo clJIIsidl'l'ado", ,'nll'e llÚ~ 
~ulJsieli<lI'IOS (Ia ,iul'isj)l'Lldcllcia l' UO ])I'OI'I'SI'O j','ueral, nos 
tl'rmos til) dl'~l'clo 11, 8-18, al't, :38/, «O~ pstatuto" dos POYOS 
cultos, I' c'lJC'cialmellte, os dos Estac1o~ Ullido:,: du .\.rnerica du 
.\'Ol't(';>, - ao SUfll'emu' Tribunal Federal. aqui, ~" dcvcria I'e
,'onl!ecer, L'OHIli alli se l'l'l~(\llllf'r(' Ú .sujJl'ema 11:"'<l'te 1I direito ele 
L'~labele~er u 11l'l1,:eS~1\ Il<l' L'all"a~ 1~1ll qUi' .iulg,j, 

:?\ão, 
U uecrl'tu Il, 818, Lle lb\JII, ull/l!l'iol' Ú l'Ull:itiLui,ii,u L' a dia 

,'uúol'f{il/aL!o, I'UJl\O lei orrlin<lria, que L', lliio .\ flodcria dl'rogal', 
l'slenc1enclo ao Supremo Trillllllul Federal a atlribuiçiio, que a 
IlO:isa lei fUlldamental 1'1','l'l'\et 1)l'i\'ati\'al1IC'lltl' ao Congrpsw 
.\aciOllal, dl~ legislar ~1)1.ll'1' 11 din~ll() Pl'Ocl'ssual da IUni50, TiiL' 
longe niio \ ,li', llelll ]IUdl'ria ir ,júll1ais (I alcance da norma, L/Ili~ 
impriJlJl:' (I carac't"l' dI' dirl'ito ,.;ulJ~iuiario Ú II.'gi'13r:[iu t' <Í 
,iurisp1'udCIlC'ia clr.' lIaçlJtos l'st I'ancl'il'a~, ,Au ll~U ael'CS~l)ri(J destas 
1150 ~l'ria IÍl'itu attribuir nUlwn a JJI'ojJril'c!auI' I'xtl':l\agalltc dt' 
alterar ,) clirc'ilo jJultli('fl i ntl'1'Il1 I nal'ional. alt"1'31Ido a Ol'bita 
~O,' ]J()lh'res do Estad(J, l' arnplialldll ,] I'PlllPI'tpllcia dL' Ull~ l'JJJ 
detrimento da di, Olltl'OS, 

iO, - :\"0,; Esladus Cllidl1:' a :-Supr('llla Cr:I)'tl: adquiriu a 
faculdade rI quI' .0(' alludl', muito IIlJJ'm;J)/llClltl', 

.\lli, como ;JLjlli, a Constituição remata a I'ltUJll('ra~ãll das 
altl'ibui\:óes elo CongTI's~o ;\arional l'OJtl a elausula ampla, quc' 
lhe confe!'c 10Jo,; os [Jodl'l'es n('l'f'''~3l'io~ ao exercicio das fllll
I'ções antel'iormellte ""Ilccificadas, E entre csse~ poderes a 
~Upl'ellla COl'te lia:, tE,dado3 unidu-; elll Ullla s('lt!enl~a lJI'OIlUIl
Ci3d3 por :\L\I~SltLL, l'UllliJ ~ell Chie/, Juslicc, 1'Jt] 182:5, rI.:co
nhecia ineluir-"IC L) d,' j)I'UYf'l' l'om ,1 l('gi~lal:iíll nl'ct-'""aria !Í. 
execur;ão dos .iul:o'adn" I!esst' tribunal, 

,:<Tlw/ 1/ JJ(lll"'1' to //lU/, I' {1i1!'S lul' l'I(I'/'!''-/l(1 ill/(I 

l',f'{'I'Il!iO 1/, tlll llle .iud(Jlêl/ll'lIls lI'ilicll lhe ,Judicial, 
dC]JIII'tlllL'llt !1Ui< /iO/CCI' tu }lI'OI/OtiCe', IS "~,I j!l'l'ssllf COII
fr:/'I'cd /lU l/Ii" I{nuse, senos /u /l,: 1)11[' (li' ilt(!õ'c jiluin 



pl'OjlosifiOlls /chich /',?oson;n!J 1'0/1 110/ }'('w!rl' p/ainc •. 
Tltc tCl'lIIS oI r{UlIse neithcl' reljaif l ' 1101' ndmit oi 
l'l'Ucidatiol/. Tlie C01l1'1. 1I/('/'{'fOl'I', H'ill oI/lu sal/, tha/ 
no donbt whatevfl' is clltctlnined Or! tile lJO/['PI' nr 
COI1(j1'(,ss Ol:er' tlu' SII/Ijcct,» 

r\Vaynlan rt. nl. ". Southnl'd I)t fll. lO "1h0:11. :).) 
I, L. E(]. '?~R.I 

Foi, pOl'tÓm rxactanwnf,' no ('xPl'cirio des'se dil'elLo, Ds,im 
prorlallwdo. Ill',-.-I' areslo, r()nlO C\ ictcntp r ineoncusso :tlltlo :I 

lettra do texto (~omlitucionaI. ol.lsPl'va O grandl' juiz amrricall(l. 
que o CongTe~So dos Estados Gnidos, no 17° § da lei judic;iari:l, 
c1ec;retadn ,'lll 1,89" autorizou, gernlnll'l1tr, os tribunn'cs fc
dcraes a c~tahclf'ccl'l'm «todas as regl'as necessnl'ias no an
c]nmcnto I'PgUIUl' dos seus trabalhos», (<<Thc 17th s('ctioll 
nl/thol';:'cs lhe ,?ow'ts to ma!':c o/l )Jrl:cssm'u tlllcs fOI' lhe 
ol'del'lu cOIl(/uctill(j or /Jl/siness i)J lhe suill N'l/Il'Is,» 
,]10 WllCat. :.'3. ti L, Ec]' >238, 

A SUjJH~ma C(,rte, especIalnwll!c, I'ccrileu de~s(' neto Ic.
gislaLil'(l, cClnfir,lJado lwlos dc S rlr I1wio dc 17\"l".? 19 de maj(, 
dp 1828 c;.'3 de ;Jg(1~lo lli' !S,\:.'. ;Julol'izaçiin para as:;pnt;J]' ac' 
norm;J,'< precisas n(l 1'1l1"fl rIo !ll'OCe",o, ns"im nas r-fiu~as ~\!ltd 
rJ,olla plritracJa como n:1, dpmund,l,; prl'anle n~ nutra,; ,iustiças 
]'pdrl'ae~, «Tile S'/I)Jteme ('oul'l II'OS C.1'/lI'cssl!f {I'/(tho,.;:cd «In 
ma"'e Ollrl establish oa IIf'I'I'ssarl/ I'UZ'I.'S foI' fhe Ol'ilc1"lu ('0)1-
duct'il1(f o{ bllsincss», in (lU fhc' ('oH/'ls or fhe [initer/ States, 
«prol'iâcd 1//((1 slIch' tllles 0,1'1.' no! 1't'jUl(illaílt to IIre lows o( 
til c' Cn itNI S/ates»; ((}}(f'- S 1/ e('l'ssil'e statul es havc 'I'CC0(111 i:ed 
'ils P0l('c/' to make fI/te.\' no! ill('())/sistcnt H'ilh (h" laws of tll.l' 
['nitcrl Stales, }JI'cscribinu the ranlls of /['I'i/S ((ild otha p'I'O
Cf'sses, nt CO'll/1I10n la/(' os 'II'CU as in ,?({1lity OI' odmiraltu io, 
/IIOSI~ ('nuNs,,, (HA.'I:-iIS T,\YLOR: .1'll'isdit'fiOIl 01/(1 procedm'c 
11{lhe SII)jI'C7Ilr eOl/rt o{lhe FII. Stnt,'s, lI. 2!, fJrlg-, ,~3,
T!lr Frr/I?í'al Sfafllles .1mlolotNI, \01. I\', laOL pago 583, 
~ 017,-- DESTY: .4 . .l/nil'llal 01 pj'flcticc or Ih,' ('0/11'1.1 nr thf> 
['nitc!l S/.fltes, \pl. ,]J. S í:30, pag,-, ;;fL80 . .' 

j 1.- E""a (·(tlllprtcIll'ia, jlfJi" alll, CO/110 "I' \'(.., (/eril'{/ di' 
nelos rio COII(J)'('SSO, "TJll' SUllrrllW I :ourt. llllCll'l' pO\\'Cl' (/r)'i[,l'd 
jl'OTil aels oI COJ/{jI'I'SS», di~ n.\LLJI/'I::\, ,Th,' :lilu'l"ican JI/diriarll, 
pag, l,í~,', «'fIIl' SUj)I'CIl!(, CnurL lI'Os I',rpl'css/!/ ilutho!'Í::,cr!, ,. 
successit·(? i'stutllt('.I' ht7J'" 'I'('coyili:;('r!. ils }JOII'Cj'». plHin:ô H.\X:-ilS 
T,\YLOP., no Inn('ü l)1IC' nrn])al11o:,; dI' tnlllse"r\,'I', 

.\. b~Hr drs8as !,>is !-'stc't na clnulrinfl dI' qUI' ~1O Congresso 
incu'mhL' «0I'8ani7.<1J' a. SnprC'lJ1:1 Ctirlt', tI,'j'inij'-UIl' os poder,es. 
de 11armoni:l "1>111 a l:ol1stitniriin, r distrihllii' (li; !'(',iduos dcssa 
:llltol'it!arll' l'I1t.['.' f',""'-' tl'ihlllHi'1 (' os tl'ilJun:Ôf" illl'r'rioJ'ps: «It is 
II>fl to COlif}n'S, I,) ll/'f/m/;:.e I"e SlIjJN'TIi" ('O li 1'1. lo define, 'its 
JIO/I'I'/' ('o/Isislenl/!/ íI'iflt 11/1' COlIsfil/IlIOII, il/ld lo r/istl'ibufr 
t/lr /',>sidl/I' hl'l/Cf'I'i/ iI (/Jul Ih,' iilf"I'io[' ['ourls,,) (Desty: 
01i, ci! .. \'01. J. ~ l. p:1g, 8.1 
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Senhor' des<l attl'ibuição, entendeu o 'Congresso qUi~ ella 
o habilila,'a a Íll\'estir, como iuwstiu,a Suprema CMte na 
miss1ío ele j}l'eencllPf as lacunas. Cjue encontrasse, em materia 
(]p processo na legisla(,'ão federal. Isso, porém, comtanto, não 
só (jue as regI as assent.adas POI' esse tribunal se subordinem 
ás leis (Taylor, Zoe. cit., 11 Cyc. 888';, mas ainda que sejam 
meramente regras !Jroc,'ssuaes. e não regras de direito, rulcs 
af pJ'actice, nat rllles af lalO. (Federal Statlltes A,nnotate{l., 
yol. IV, pags. 583 e 585.) 

Evi.dentemrnte, por';m, e~ta restricção, com a Qual o COll
gTesso cios Eslados Fni,los. ol1l'ig8udo a Suprema CMtc a não 
ultrapassar, na crear:5n dessas llormas, os limites da esphern 
processual, legitima [1 Íli'\estid\\ra, que lhe confere, de regular 
o proces"o, não a legit.imarin nn Era,sil, onde !o esLatuido no 
'art. 34, n. 123, da 'Conslituiljão oppõe baneira invencível ao 
exercicio ele sromdhantro autnridade pelo Supremo Tribllllal 
Federal. 

42. - Debalde se buscflrá na Constituição Federa I dRque 118 
raiz um texto especial. .correspondenLe a esse, ,com que. lia 
Constituição brasileira, se aquinboou privativamente aO Con
gre.osn a fllnc(,'ão de legislar sobre o proce::so federal. 

Não havendo allidisposiç'.ão analoga a esta, que declare 
privativa da leg-isluLura a competencia de elaborar o direito 
processual, nalural era Que a Suprema 'Córte americana, r<l
ciocinando com a va,:;ta noçiío constitucional da sua ,iul'isdicção, 
reclamasse o direito d0 1,l1e dar as fórmas do processo. em
quanto o CongTrsso i\'al'ional não lhes desse. (Hannis Taylor: 
QJ? cit., pago 44, n. 22. pago iOD, n. 66.) 

Mas, si na r.onstit\liç.ão americana existisse uma clausula 
igual ::í do art. 8~. n. 23. da Constiiuição brasileira, onde se 
determinasoe. ('orno nesta se determina, qUE' só ao Conqresso 
j"acio7/.al eOJnpete lCllislor sobre a lJl'ucessa nos tribunaes fe
dcraes, r,ertampnt(~ aPuprE'ma (';l'Irl0 não reivindicaria o di
reito de estabelece:', nos casos omissos, a 10gislar:ã.o processual. 

-l3.- Fazcl-o com effeito. ~pria estão. eYiclentf'mentp. 
aspirar a uma u.'urpar,nn, como. por outro IRdo, viriR a ~er 
uma ahdicaçãn, nu nma dplet!'Rr5", rlmbas illegitimas !leste 
regimen, () Retn dn Cnngrf''sso NRcional, que reconhecesse <lO 
Supremo Tribunal Fpc1pl'ill podr.'res taes. Procedenrlo assim, n 
Cnngrrosso delegarin OIJ ahdicaria no Supremo Tl'ibunal. 
isto 6, lransferil'in a p~lp llmn Rltribuiçfio, [JllP :1 nosso lri 
Fundamental dPI'larn rp"'l'\'nôa p:xrh1~ivamf>nte nn Poder Lc
~islatívo . 

O projecto n, ?fl, rIr 10tO. sllbmetticlo ao Senado. em '27 
de setembro desse annn, ror alguns rios seus memhros, dizin 
no art. 15:. 

(~O Sllprrmn Tl'ibunal tem competencia, par;] 
'[)rm:er nos CClSnS omissos rias leis ]J1'accssuaes, ;]!é quI' 
o Con~Tl's.,;O ~n('inn'll Icgislro :3 respeito.») 



SESS.".II r;;\( :'lO DI' .TI'Llln De t 01 i :, ;',f 

o CJue importa\a, evidentemente, em dizer: 

«o Supremo Tribunal Federal tem competencia, 
para fazer leis processuaes .. emquanto o Congresso Na
cional as não houver feito, ~ 

Ou, em outras pala!vras: 

«Ao Supremo Tribunal Federal compete legislar 
sobre o direito processual da justica federal, emquanto 
o Congresso ~acional nfio tiver legislado,» 

!\Ias isto seria, abertamente, o contrario do estatuido na 
Constituição, art. 34, n. 23, onde se declara que s6 ao Con
!l1'esso lVarional compete, que 

«compete lJ1'Í1;ativamente ao Congresso Nacional le
gisla r sobre o direito processual da justiça federal.» 

E' o que não t.evA difficuldade em perceber a Commissão 
de Justica e Legislação n3!quellaCasa do Congresso, Com
missão cujo parecer (n. ;~12, de 20 de outubro de 19W) qua
lificou deste modo .'sse topi.co do pro.iecto: 

E' manifestamente ü!constitucional o a1't. 15. Le
gislar sobre f) prnCf:SSO federal, ou da jus'tiça local no 
nistriclo Federal. I' (/ftribuição lJrivafiva do C01!(Jresso 
."acional, que não póde delegaI-a. sobretudo pela f6rma 
generic'a dessa d isposi.;:,ão, que investe o Supremo Tri
buna I da faculdade de prover sobre as omissões das 
leis rio procesoo em ,geral. ~ 

(Diario do Congresso, 22 de outubro de 1910, pa
gina 1. 736) , 

,'t,4. -Pronunciando-se, como se pronunciou, neste sen
tido, a Com'missão do Senado, entre cujos membros se notava 
até n111 dos signalarios cio ]1l'ojecto, ,que ella recusava, o Sr. 
Tavarr" de Lyra, podia ter invocado em seu soccorro, se a 
especie n;')o fosse tão clara, o juizo do proprio Supremo Tri
bunal Fecleral, que, ultimo interprete das leis e da Consti
tuição, fOl'm~llmente declal'a. segundo jlá vimos (n. 36), no 
seu Regimento Interno (al'l. 91), que, o processo da execucão, 
nos litigiosda União l'om us Estados. ou dos Estados entre si, 
está rll,pC'nrlenLe eb lei, flue tal lei não existe, que aquelJe tri
bunal a não pôde snpprir e ,que lhe eleve aguardar a decre
lação pela autoridade competente. 

Po1'tanto, si o Supl'emo Tribunal Federal, agora, antes 
que essa autoridade lléli,1 deerefado tal lei a supprisse, man
d~lldo, inrlrpl'nrlenlemenlc rlella, prOCedf'l' ~ eXBCnoão em uma 
,:al\."fl c10sta categ'ot'iél. I'Dl 11ma questão d8 limites entre dom 
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F>larlo~, ,'~S(~ II'ilJUIWI ,'on(r;1\ II'in, dn maneira I11ai~ dirpC'(u r 
positi\"n, (U! seu pI'oprio l'f';::imeuto, por ('lle rnr,nlO fpiff), 
adopf urjo, jwatieuc!o (' ainda não derogado. 

:\las, além do ~('u l'egillwnto, l'qntra"iria, ainda, ~i Con
soliriação das Leis da Justir3 Federal. que, de certo, n não 
obríga sinão rmqu3nto COnfOl'Il1E' com a Const.i I \l irão, maç; a 
·que elle não poderia assac;ar a iaxa de incons(i(.ucionalid(lCl(', 
justamente em lima disposição f'Il1 que aCIllelle dc'cret,., se li
mila a trasladar ipsis lirtl'1'is um trxlo do Reg:inwnto Intrl'no 
do Supremo TI'ibunal Federul, 

i·S. - l'alu evidenciar. de mai" ~ mais. quão Iuim "(,l'i~ 
de acommodal' ao nosso dirl'iln, rmIJora amrricanizaclo pelo 
novo regünen, o exotismo rJr"~a tl'ansplantariío americana, 
bastaria acheI'lil'lllOS em [Jue, nOS E.;;tado~ Unidos, nfio é só ao 
Supremo Tribunal Federal que ~e C'onerrlr o arbítrio dE' re
mediar ás cleficiencias da lri em 1I1a((>ria (jp prO('('3S0, 

Drssa faculdadr participam, ali, I'om a Cúrtr Suprema, (J" 

nutras cõr(.es j'('drracs, isto ,", todo~ os tribunae~ c!r circuito r 
todos os trilJunacs di' disll'iclo .. \ caela llm clrssrs triblmaC'ó' 
confem o direito :lmericano podrre,~ dr formulaI' as r('llTa~ 
do seu proce~so: <,EI'('11i rouí'f pOSSI'SSCS Ihc jJ01C{'/" lo lHa!;l' 
;fs own rtll{'s. HIlII'S.I' f'orbirlell b 11 In 11' ,» I ,J01'(:E5: Cmll'f", 
fyclopol'dio oI' Lall' nlld Proe('rlure, \'01. 11. pag', 888.' 

Eis 11 CIue drlrI'lnin:tm, a 1(11 I'r~lwílo, a, Iris fedrrai's. no, 
Estalio.s Fníclos: 

«Pmclicr ill fhe .\',',',','([1 l'Ourt, to lJe ""{JI/wlcrl 11 1/ 

1111'1/' O/l'IL I'ules.-- TI1P SL'\'('I'al cil'cuit and in nll,' 
lllDl1ller nol ineonsistrnt \\'ith an\' la\\' DI' I.hr L1nill'd 
Rt aLes, 01' \\'i I h aI1~' ru Ir prescrihrd by tl)(' SUpl'rIJ1P 
Court un(]pl' thr prel:eeling s('ction, l)1u/oc j'ul,cS fllld 
u/'dcí's d.i1'l;('li!lU lhe I'CIIO'H 01 /{'l'ils al1d p,'Dc'esses, I hl' 
lilillg u/ pleadil1lJS, the f(C/;iIlIJ ol :i'Iiles, thc elltel'ill(l 0111{ 

lI/n},-io(J IIp of .iudOf'))/CIlIs li!! de{ault {J/U{ oth"I' 'I1Iotecl'S 
in cocalirm, .\:\'D OTI1ERwr"r: IIEUllL\TE 1'IIClR O\\'N 
l'P_ICTICE as !l/alj lie 1u'el'sSW'!I ()i' coru:cnient for tllC 

(\r\yanr,PITIPllt of .i\l-tin' ;]nr! l\lr pr,'\'rnlion <Ir dpl;]~''; 
in proc.rrdings.» 

(Lri de :!:! de marl"} rIr J 1~IJ, I', :!;!. I S/atllles 111 
LIlI'Uf' 3:33.- Lei dr' '!;J dI' ago~1 n dI' J 8~l\. c. 188. 
5 Statutes ai LaI'Fp 518.- Frrl"I'a[ Stotutrs A.li IIO/aderl, 
\01. l\', pag. :JR:>.- TlEST'I: li}]. ril" Inl. Ir. pag', iR!, 
§ / íl1,- R\Ln\\'I;'<;: lor'. cil,) 

S'ressas I'egr,l,s ('s(.[tbr!"c ida" jlOi' (',Hla llIlI (lo~ t l' ih\ll13r~ 
j'(,,\el'aes sobrr n prOl'h.,o da.; ('n110a.": qUi' ('[lITem ])1>10.;; Q'l1.S 

juizos, não contl'(lI'ial'('lll a C(!n~tifui\:flo, a~ lris 1'11 ~I'; rcgra.;, 
ll\le, por 81Ia YI'Z, no l'xI'I'L'icio da. mrSllla :IlItnr'idade, em gl':1\l 
superiOI', hóU\'l'l' ditado a Ci\rtr '.:';UPI'Clll(l, ._ .. o dil'rito amr
rieano 1111'- rC'conh,'('p \,,'igol' I' I'/Irilu d,. leis, ThclI lIavr. th.: 
{n/'rl' and r{{l'rt 01 [aU'." Fi"df'l'ol Stalalt's .-tI/llota/pll. \01. l\'. 
pag, '585. noL :?I çol.', 



SE~<;,ü) E~r :;0 DE ,TI'1.HO DE I D!i 

De lllodo {pie', se llcon,;r,ll1assE'mos U 115,1 dos Esladus 
l:11ir!os, se !leil,' llO.~ I!OllHSSI'lllOS dI' e"trih:!I', pa!:! aUribuil' 
ao Suprrmo Trihunal Frc!rI'nl o rlirrilo dI' rrg-ulal' 11 prllces,rl 
nas lac11nn" dn nossn legi~lac1ío proces,'lwl. isto CO/ltra ti [1'111'11 

l'aleIJOI'iea, da COilstituição Úi'flSilcil a 110 S"U ar!, 'd, li, ~:.1. -
Cnn3E'llncncia ine\'ital'f'1 ~el'ln rstcndrl'lnn,,; r,se" pod('l'c,; de Ir
gi.slar judiciariamente, C'lll materia ri I' Pl'OCCS<;(' federal, Ú
nutras ,ill3ti\:as da União, aos ,jl1izcs dr SI'CÇriO, 11 n,i l', (', mais 
lal'dr, a quant,os tribunal':' federaes Se' nefl.".;rlll. rir <1C('III'<ltl 
('nm o :ul, ;j;j da nossa ],oi funclamental, 

Porque laculla", sempre fi, hO~l\'e, ,-c'mpl'C' ;1'; llfl"rl':'I, ,>111 
toclas as Icgislücões, por mni" 1'3111PJ'ada.; q\lI~"i',ial1l: p, ,:i ,)'; 
Estados l'nidns llS 3Ul'jJuzcrll!l1, llS li\ t'ram j1nt' ilj('\ila\'l'i~ na 
sua; si, para llS sUPPl'ir, não Ihc~ jJareceu bastlll'ern a, J'egra" 
~llpplC!l1~ntare.', quI' a Càl'tt' SUfirpma instituis~c, - admitticla 
a competC'l1cia destn eomo J'onlc clt' f'!ll))orac50 lrgislain nll 
direito lll'ocessual. não hll\l'rill, logiC'ml1cntc. mC'io ele nos 1'\<1-
dirmos ':1 l'omequf'llcia, "om que 1'111'." tivcl'nm tlc C'llpitulaf, t' 

c,,'riamos Obl'iglldo,;, como ('11('-, li <l""OC,illJ' êl 'essa l'llncção IlO\:l 
do SUpr'rJ11Ll Tribunat Fedcral ",- trihllllar~ Codf'l'ars ÍnfeJ'Í(JJ'C", 

Si recuam, conlil, clp ccrtr" 1'1111'1' nô", toda a grntr rri'ual'irl, 
rlnlt' f'sta conclusão, fon:fI ,', l'I'I'IIllJ'('lrt lamlJPTll ela prrmis"a 
llllf' 11 lal conclusão JlO~ ]r\,l, 

íll, - Em lodo o caso, porelll, 11;11) ,'" r>iqlleça qu€', si. J](j, 
Est:l(lo.- l'nido", a l~l'J'tl' SUl1]'PJll:I ""CfCi' illroncussamC'nLe au
toridade I rll não (, ,-;iniío 11'11 'Jilf', 1'[ln10 no~ attC'sta 0 pl'OfC'ssnl' 
lL\:..;:-.;ys T,\YLOI\JOC, ,'i1", «;l ],"i ,iudicilll'ia di' 17R9. ~ I~, 
rxpliciUmwnlr, il is.';o li DUtOI'IZOll ',UII 1/11' Judieiar!! '.1('1 oI' 
t789 ~ li, lhe SII/Yt'rlll,' COlll'f /('Os e,l'jJ/'pssl!l (llltho)'i~erl',» (> 

pnrqnl'. drpois, varias oulros ;)('Io,~ rio l:()ngl'rs~n :'i';)('iOllaI. 
oncc"ssiramenlr, a J'rinvestil'ill11 lll'~Sa a1tl'ihllil~iio: ,\'llcCl'ssivf' 
"fatnfrs hf!J,'e j'('cn[jlli:ed ifs lJiJlI'I'I' to 1I111h'" I'Illrs» , ,T\ Yl.or., 

ibid, V';I' ~llpra, ll, W::, 
,\qlli, [ldl'tanto, [,arll (fll<' n .<U['I'('JIII' 'l'l'ihllnal "',,tl"f';l1 ",' 

\'is~e em sÍtua,;Jo COITl',;pondrlltr, nesse a,-SUlllrJ(II, Li Illl SII
]Wl'nFI Cr\!'I!' n(l~ Estados Unid()~, ';1'ri:1 llel'e,~sario 'IUI' nl'.;lr· 
"'''l1li.-Jo li nO-s:.! lt'g-islrlciín jlj'iJJwil'll ~'; pl'olluJJC'ia.-.;,;(>, ,corno Si' 
jll'OllllIlCiU!l a aJl1t'!'irall<l, - -i I' lJue, entre nó" a 1.',","[1 natltl'3-
Ijzfll;~1l rlaqurlla ]Ira,,!' ,-I' pflcll' agritar o arl, :).'" 11, ::'3, rl:1 
(:Ollslill)ir~o, dprl,lr:J!1p tt'l'mill:lnlr' (' il'l'rrllll'[ i, 1'1, ",'mo ", lia 
,~ll!l ]l'ltr:1, ' 

II,--,\Jlpga-,;,' 1\ li I, n j,I'OCl""I' da "X"(,lll';ÍU I; 11m SÔ, q!li' 
Loda" li" P'\('CUÇÕI'.'; ,-rio a" 1111'';111<1', <[u,' a(l S'lllJl'emO Tribuna I 
t'pllL'r:ll, pnJ'l:lfllo, 'iP ;lel1,1 d",'iC'mbal',lçad:llllC'lllf' a])erla a P,"

lJ'lltla lal'l";l ,]0 ;Jil'C'ilo oJ'tlinal'il) paJ'a lr'\(1)' rl rj'fl'itn fi ';\1:1 
,o,'JJtpn~a 110 liligir, f'lltrr O,'; (IOU'; E,tarlo,-, 

:\Ias, si a~sirn lo."."f', como Si' ,''\vlical'ia o art, 91 do flr
;.;'imrnto Intemo tio SuprPlTlo Trihunal Frc/r'ral. ondr rs~o !I'i
llUnal drelara QUI' "~e guarrlaltí 11::1 I'X~ClJçfln o '111(' (ôr rlrtrr,
minado em lei federal» '! 
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Pouco antes. ~o arl. 87, o mesmo regimento desse tri
hunal, di~pOlldo ,",ohl'p [l P!J[lSI' [Interior da lide nos litig'ios 
entre Estados, a submette «a todos 03 Iprmos do processo 
O1'dirlOrio ATE' 'O JULG:UlE~TO». 

Púr que até o julgamento (» Não está, deste modo, pa
tentemente excluida a execução, que lhe é' posterior? 

E por 'que, ainda, ao tratar, quatro artigos depois, de exe
cução, manda o Regimento do Tribunal, com relação a esta, 
guardar <toque fôr determinado em lei federal:.>, em vez de 
mandar, como a respeHo da phase precedente mandara, que 
siga «os termos do pl'ocesso oi'clinal'io»? 

IPois este contraste ent.re as duas forll1ulas a de se obser
varem «os tamos do processo ordiJlariOl> , usada <Cluanto ao 
curso do 1it.ig·io até o julgamenLo, e a dI' se guardar o que fór 
determinado em lei federal», adoptada no tocante á execução, 
não está e-videnciando, irresistivplmente, que s6 no periodo 
antecedente ao julgamento se mandou seguir o leôr do processo 
ordinario, 'e do teôr cio [JI'ocesso ordinario se excluiu, neS9as 
causas, a execução? 

48. - Applique-se. agora. o mesmo raciocinio ao decreto 
n. 3.08~. ele 1898. L&.hi se acham consignadas. na parte m, 
arts. 3H e seguintes. c.omn observava o eminente ministro 
·Pe.dro Lessa, na. sessão dI' 30 ele julho de 19W (lomal do' 
Commercio, 31 ele julho ele I Çll Q-). as rpg'l'as on processo or
dinario. tomado ao Reg. n. I:;'~. de' 1850. a que se quereria 
amoldar a execução das selltpTicas do Supremo Tribunal Fe
deral nestes I itigios pspeciaes. 

Ora bem . .si essas disposiç.ões estão consignadas no de
creto n. 3.08'1, parte IIl, art. 311 r ~e~uintes, si ali meSl11n 
se acham lima a UIna pnfiarias todas as llnrmas a que a exf'
r.ução estivesse aclstricta ás regras do )JJ'ocesso ordinario,
como é ·que o proprin decretn, onde ellas estão successivam8nte 
exaradas, o decreto n. '8.034. parte V. art. 5", ao dispor sobre 
os litigios da União com os EstaeloR. 1.lU dos Estados uns com 
ns ontros. em vez ele remetter rssa rxpcusão para ns textn~ 
anteriores, onde traçoll aquelle caminhn. o caminho do pro
I'esso orelinario, lhr indica rumo diyer;:;n. mandando observai'. 
nessa execncHo. o que fÓI rletrI'm inado em I ei federal? 

Si tal lei jrí existia. ignorava, ]101' ~caso, o autor da Con
solidoção o seu pminenlr autor p OgO\ prnn a cuja iniciat.iva 
se dpvr essa codificação do procrs~n frcl(·ral, ignoravam e]J("s 
que tal lei rxistisse? Sr o nfio ignnra\'am. romn finderiam leI-a 
sonegado n Consoliclac1\o das Leis Fedrraes? Si nfio a ."one
.~aram, onde pstú rlla nessa Consolida~:~n? 

Si e!la a l"i do jlT'OGeSSO ordinal'io, PIn maleria de exe
emção. nos liti.gio3 ele que se Irrita são uma I? a mesma Ipi, 
como é que a [onsolirlação. quanno se oecupa com a execllçfio 
nesses pleitos. em YPZ r]p SI" referir aos artigo~. ondr "lia 
mesma, na sua parte !IL regula o i:l1rso nrclinario elas pxr
cueões. nos remeU" a uma lei eyrnLual. fl uma 1,,1 vindoura, 
a umrl lei não designada seni"in como aquplla ,rondr fôr eletel'-
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minado» o que se eleve gual'Jar l's[wciullll,'lll,' no.- litigios lia 
lJnião ~om os ilD~lados uns com outros? 

I:\I'as, se da coexistencia, no 'mesmo deCl'eto, nO decreto 
n, 3,OSi\ (eoll1o no me3mO l'egimento do ~lljll'('mo 'fribunal), 
se da cocxisteneia, no c1ecreto-·consoliclar:ão, entre os textos, 
oncle, na parte ]'[1. Se regem as execw;ões ol'dinarias, e o 
texto, onde, na parte V, SC' submette a exeeução, nesses li
tígios especiaes ao que Nr determinado em uma lei ulterior, 
- se dahi se segue, palparelmente não se reger a execuç5.o, 
em taes litigios, pela mesma lei Cjue rege as outras execuções, 
.~ como fugir á eYidencia de .que todas as eXf'cuções não são 
(lS mesmas de CJue o processo não li 11m só para todas as 
execl1cõe~? 

UI. _. Se o processo fosse um s6 para tollas as execuções, 
como agora se tem affirmado, parece quI' no Supremo Tri
bunal Fedi'ral se não poderia esquecer tão comesinho rudi
mento de praxe forense. Magistrados encanecidos na pr.atka 
de julgar e elevados. na madureza da sua carreira judiciaria, 
ao tribuna I mais alto da nação, não seria admissivel que dei
xassem de saber, se no direito brasileiro, s6 um systema de 
execuções existe, ou existe mais de um systema. 

Quando, pois, em 1-910, o pleito ele li'Ollites entre Matto 
Grosso e o IAmazonas suscitou, naquella Casa, a mesma questão, 
com que agora nos occnpamos, bastaria, para acabar com o 
elebate, que, no cenaculo elos nossos grandes juizes. algum 
dentre elles recordasse aos outros [1 noção elementar de que. 
entre nós, todos as execuções de julgados observam um só 
processo. Estaria encerrada a discussão, r ninguem mais du
vidaria que, sendo esse processo obrig'atorio, indístinctamente, 
para todas as execuções. a das sentcncas proferidas em li
tigios entre Estados a elle se havia de cingir. 

Bem longe disso. porém. fluctuou [1 controversia i'ntre as 
hypotheses mais variadas, aventando-se - ora a .. de se pro
cessar essa execução com a das causas Ol'dinarias segundo o 
decreto n. 3.084, parte III. - ora a ele se lhe mandar applicar 
o estatuido, para a demarcaefto de tenas, pelo decreto nu
mero 720, de 5 de setembro ele 1890, - ora a de aguardar o 
tribunal, de accàrclo com o seu regim.,nto. que o Congresso 
Nacional provesse em lei ao assumpto. - ora a ele se lhe 
additar o regimento com um systema de regTas adoptadas pel,? 
tribunal para os casos desta natureza, clllfJnanto o legislador 
não mandas.Si" coisa diversa. De sorte fl110, em quasi todas as 
soluções, a opinião dominante reconhpcia constituirem as 
causas deste gcnero uma especialidade pl'oces.mal, onde a 
execução não estava ainda regulada no direito patrio, e não 
poderia vir a sel-o sinão mediante normas differentBs elas do 
processo commum. 

50. - Tudo, realmente, nesses [11 rito:", eoneorre, p.ara lhes 
imprimir caracter 0xcepcional. Os a~Sl1ll1ptoS. se não são ele 
natlll'CZil ,pnlitica. rnjrstf1m com intrl'f'SS0S elesta natureza, e 
\'("F'11l li ser, pelo menos, q113si sempre'. dr ordem altamente 
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('()l],-tituciollill, .\~ 11<1I'fl':' <io gIIYI>l'nos,,,i'ín F>dado,", llfio ,"0-
hera1ws. 1113S autnllilIljl)'. OU "cllli-~ohl'l'all(),". l>mllcnllaLioi' ua 
(ldesa. n:in .só rlo .sei! 11311'imollio p\1lJlir·(). ma.s. lllllitas yeZt'S 
dos eleJllc'nfos da .sua ,'I'IllJ-"ribrrallia, um Ilo,s 'lII:lP, I" o trl'
ritorio, nujeelo do litigio na.s ra\l.sas de limite,;, O j)rocesso, 
'lllr, llas demandas /l8r[iclllare,s, afravessa dlW3 ill~tan('ias, SI') 
11l1la tcm D('ssas lirics, em quP a grandcza dos mterl'Sscs fll,~i
Icarl,)s, :l. ímporlm1l'ia dos rJil'l'itos inrlcci,sos, o valor (1;IS en
tidades eontr·ndenli's pal'('('p C'slari'm I'xi;j'indo Ulll apparr'lh(1 
de meios de' drJ'('sa Jl1rlis alllplo:" cll' garrlnfia~ ,inridira,s lllrli,., 
accl'nt.uadas. 

Eliminada a appcllaç:io, (11'3d" <jllf' (lfrihullal ~ 11lll SÔ, 
desde (IUC nel!,' cornc(:a r arabrl a lirk, (I~ l'el'urso~ J'f'dUZI'Ill-f'P 
aos embargos, O," .iulgadores ,sfio o.; mais el(>';arlo.;, que o 
paíl conhrr'p, :\I~ . .; 1II'IIe" niio ,S<' I'I'COITP ,siniín JI~l':1 1,1 I r''=' 

lllesmos, 
:Com toda.; ('sfa,,;; ,líJTt'l'l'nça", n proer,,;.;o, nos litígw" ela 

t'nião COl1J Eslados, 011 do~ E.;lrltlo,,; P!ltl'f' 'I, niio PÓcll', ])5.(1 
d('\'1' Sf'l' o m(',"Il1O q II I' nr" I j I igios pari icu]al'C';;, Turln para 
I'llfl rrquI'!' 11m::l ol'ganizaç:io jll'rulial', llfil l'l'gil1J('lllo aconrli
I'ionarlo ;', ';U'l p,s])0cirllirlad". 

31,-- E' (r qUI' 11'1ll ]'('I'(rllIH'rido, JlO," E"t,Hlo,,; {'llido''. a 
''.;llp''PJll3 Cr',rtr', r'll.irt jll'aXI', 11<'011',s pleilns tl" I',·J'-'I·anria I'X
l'f'pril-IDrtl. aiJJ'I' rl,S lIIoi, largas ('·W'l'jl(."-Ws an.; l,ic:o]'l's 1111 PI'I-I
el-,.~sn ordillJ.l'in. 

<<1111 J'1'11Wil 11/ til I' dillililll 01 Ihl' jwrli",I' nllll 1/", 
in/jlOI'fUI/I'C oj' Ihl' inlcl'csls illl'oli'l'd, slIeli COUII,'()I'I'I'.\ir's 

1)1'1; not lo U,. .r!el'irlrt! (cUpOlJ 1/1('(,' ffrlinirn/itics, IJIII 11i,' 
('!tn/lCI'/'l1 l'II1es slllm{d be .1'0 'l/lo/d,'rI (liId opp/irá ri., lo 
I/I'in'l lhe 1'{(lIsr' lo (( IIp)'il/(l rln il" i'I'O{, iílr/'iI8, ond tlll' 

U!li)'1 lI'ill nof ojJplil'l1 tlte S(W!I' !'Illr's (/S to /11" li/l/.c 0/ 
nn,,/!'f'/'ill(l, nl'JILe "//1'('( n/ II1('IIes Of' tire /n}Js(' n/ lim". 
11,1' iJ/ SI/il" Ilellcc,>;1 inrlil'irli/lI{s. 

d~m ~az:in ria dignir];lfj(, ria, pal'ti's I' da ill1plij'
lam'ia do" in [r'l'C'SsPs ll('lle, Pl1yullido,s, es,"(', lilig'ios Iliio 
"e J150 dr' ,illlg~ll', afillrando I'slJ'ir'I,lll1rntl' <1 rigor drls 
Dill'Jll,b tpl'hlli,';(", ma.; ,1llHlldanrln rl" I'PgTrl~ dI' Njl1irLHlp 
:clloJlI'ei'!I i'ui!!.\", f' ;l\lplica1H1Cr-';I' <l" lal arlp, qllf' ~I' 
conhp~a rlacau"rl lia jlll'llil1H11' ('abal dr, .s('11 mrl'f'ci
mrn!o, O II'illlJll::I1, jI(li.;, « ':I SlljJI'f'llla CÔl'lr'h não ap
Jllícarú a,,;; mesmas J'<'gl'a,,;, lln ((Jeanl,' ao prazo da 
l'nntl'sta!,'i1n ~I1S 1111' ti/til' (I/' 11I1811'''('inq) , an, I'fj'(,ilo'i lIa 
nl'glig,(~l1r'ia lIlCIl,'s', ao <11'('1\[''-0 rio tl'lllj)li», (ao, 11']'-
11108, aos jlraZo s qlll' na.; dPIll,lllfl,H <'nln' p;Hli
clljaJ'p~» . 

:.lOSEPll I" LO:\f,: Slofes, n, F" I, ('!lI'!njloll'/ÚI/ 

o{ J.Jn ri' florl J1 J'nr'/'tI /I 1'/'. \ til. :it;, pa~..:. ~'l :~-l í . ' 

,\,,1m se decidlll. l'nlJ'(' OUll"I.;, I'Dl 1830 I' lKíj, 11,1 
liUo-li,,) di' li'lllítr,S enlr';; IJ Esludo Lf" FUw(] Is1and I,' o de .\[a'-
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,',Il'IJlIo~db, ~I)III'I: :l IJlIaI 11'1','; \ I'!I', .'1' IlI'OIIUlll'ÍUU ,~ C'lrlc 
:'U]JI'C'1I1U, ~1l:llLld ]-Iand c. :\I;J"a,:llll~~I'LI,. Ll,.PI'll'l'.'< CJ.lél 
L. ,H Ed,lcL PCI,,!', :210 . .lO. L. jJcl, á:2:2 . .\:.; Petcl's lU L. Ed. 721.) 

Da primeira ",,'I, que a :-:u])l'ema C'Jr(l' lentendeu na pen
(kilCia entrl.' [J,; d,lll::i Estadu-. a uel'isão adopt:tda I'X]H'imiu-sl' 
1'111 tL'l'll](l', i[[li' a ~ul11ll111la Ilaieia! du jlll"éld(I, l'OV, a lllwl se 
jJroceLlI: a :';I'llll,'ll\:a, a",silll 1:11llllll'ndia: 

TI/!' fiul,'s II'h;(';' 'IUI:CI'II "ou/'I" o( ('(luiIU os lo tli,. 
uUa'II/II'!' o( Iill/c (u/' (iUl/fl (11/ UlISU:CI' ul/d ofil,.'1' pl'lI

l'edinUs il/ f'qui/li U('U'I!"I/ il/.flicidunls, w/lI. 'nut Ué' 
opplicrl Im !I(I' ."tljJl·,'ill(' ('0111'1 til ('ontl'ov''I's/es bcll!'N'1I 
S/ulco n/ 111(' Ullioll. TIt,' }J(/I'Ues to SI/C/I CUSI!S lIlust, 
in til!' nalo/'e 0/ f!til/!Js, lli' i/ll'U[JoIJl,( ol fI,'U/I,!', 1/'ill1 fh,' 
jI 1'0 IIIcl /lCSS oI' IJ7I indicidunl, 

,\ SuprL'llla {:'órl.,' 11;}1I <lppliral'a, l1a~ C<lU";;J:; l"llIJ'(' 
J<':~I;Jdo8 d;l União, ;h J'I'~J'n" IIl'cJinaJ'ias dos tJ'íllllll,lC::; de 

el]uidadL" l]uallto ao Lc'['l1lU l"stnbl'lecirlo )Ja!'a ;1 conll',';-
I,I\:,ÜU, lJl'1l1 CIJ!J11J a j"('slleilu d,' 1l1l11'oS aetos elo processo 
l'ntl'l' incliviuLJii,- 1II'",l', trÍ1Jl111;H','). Pela nat.ureza Il1L'SIll3. 
das I'Ol1~as não I" ]Jo""i\"l.'l exigi1' das ]larte;:, 1'111 la"s 
lilig'ius. i!.!l1al [IIT,.;II_'za Ú iJue l)l: ,.;illljl]PS individuo') ";l~ 
exige.» 

(J:31'dl.'J','ó:':l, IOL. Ed, 'ti,', 

':\"a ~el1tl'lli,:a Lil) Il'ilJlI1Hll. u juiz 'LI."\EY, LjUC 11 [Jl"côldia, c 
a [JroJ'I'rill. <11'1'l'utlla I" funuamL'nlos df's,a dl'l'i,<io, diZl'lldo: 

«FI'(jJ/i 1/1[' ,.f W,I'U clc I' oI Iile jJurlies, oHd tlte '/lI/lu!',' 
0/ III!' cIJIII/'OI'('J"SU, wc (.'[/11/101, If.'it/WJ/f c01ll1llitti'/lU 

'II'I:[/{ in,iusti l ''', al)})li!': lu Ihi.\' cusc lhe 'I'ul,'" lUi to I,iml,: 
Ichie/I fJlJ'~"1"1I "UI/ris 1.1/ l"ll/it!) ill ,,"uils (ic!U'I'CII illdi
,.'iduals. 111 llic' lasl IW'/lliuill'.Ú cuses 1111' //Iuleriul 1/1-
IC:llllilillS ill 1ft" biU 01',; "U/lljJlll'ulii.(:I!I leu: in II 11'111 b·'I', 
uoá I'cst ifi tile jJl'J"s(ll/ul !;I/Owlc!ll' or liI,. illlliciduul /1'110 

is /0 }JIII i/l his '111.1'11"','. Eul ill 1/ "(/8U lilie 11118, 0/1 

[i/li,:, /uo, oI' SU II/UlIU lIt'u/','i sIWIC/.iIlU, lhe 1)(/rties, in til!: 
//[(111),',' or l!til/qs, 7/U1st!/CW'S slandi/lU, fllf' purties. 'ill 
111" /luta'l'e u/ IhillUIi, JillIsf IH' illcujJubl,' oI' wfi//(f I,cifh 
t/lc }i/'o/JljJllI,:;,\' 0/ (//1 illdii·irluol. 

<c\JLenlo () caractel' da~ partes I' a Í!lduil' da eOll
Ilil\','j'"Ía, IUlO )Jodemos, sem. ('mwnrltcl' U/'at~'e illjll.stiça, 
fI)!}Jlicw' U ('siri !.id, ... qualllu aos )ll'aLL1:' \' tc'rl1lo~. as 
ml'~JI1a~ !lOI'llla~. qUi: l'I'!:iL'Jll U~ 11'ilJU1IaI" di' e(jl1Ítlad~ 
11;1' ;"'1:0,'.-; L'llll'L' pa]'liculal'I'~. ,\0:; ,'i.!,'O,; ele,I,1 ultima cs
Jil'l'il' ;I'; iJlll;gat:õc,-; l'elevante,.; (Jo liuello sãu, t:ompal'uti
\ l1J1li'lltl', )JUlIl'il::i em I1UllH'l'O I.' ti" L'onill'cÍlllClllo pessoal 
,](1 indi\'irJuU,ljUi' tcm ele ;lI'urJir ('11m a t'onlt'~tação. Mas 
1'111 1111l liti,;io ('UllJO e.slL', L' I'OJ' I <llllos <lIm[JS pendentr, 
JI'-IU JlI'l'mitl,' ,1 pl'opl'ia nalul'l;z,1 da, eu usa, qUL' os litÍ
,C:,lllt,',,; ~ejalJl I'apaze," ti,.' tPl' ;1 1111',"111<1 ]II'Olllplidão que 
111J! indhiduIt.» 

:U l'dl'l'o~j, 1\1 J , l~d, í~.) 



IíL8 ANNA~ fJ{) SENADO 

52. _. Jú se v& CIUilO Iongl:) estão da \ t:rdalle os aclepto~ 
da [.111:5'_', que, cUll,;iLlcralldo o~ liLigiuo enlre Estados C 0111 I) 
idelltiL:Oii aos litígio., entre partiuulares, sustenta que identico 
ha de seI tambem 'J processo nuns l' noutros, 

:\a Suprema C6!'l,' cios E·stado~ Unidos um dos seus gran
des chie(-fusticus, o egl'egio SUCCl'SSOI' de ~j'arshall, senten
ciando uma dessa:, 1_luestões ele fronteiras, como a Clue vae 
hoje, no Brasil, entre o Paraná e ~allta Catllarina, rejeitou 
peremptoL'iamen t t: essa identidade, ll1ostrou que a natureza 
das causas eslab~lec8 diversidade JlagTante untre os pleitos 
de Estados e os de partiel\lares, declarou emfim, que 
::JCjuelle tribunal não poderia appliwL' as leis processuaes dos 
sogundos ao regmH'nlco dos primeiros, «sem commettel' in
justiça urande, luitlwut committin{J grcat injusUce» , 

i.-\. au lOl'iLlmle oracular desLa lição nos dispensa de outros 
desenvolvimentos, e bustaná, para e\idcnciar, aOCjue SUP1)omos, 
otlesacel'lo da ]Jl'aX(~,IIUe, no "npr: I'~no Tribunal Pedeml, 
entre nós, applica ;is demandas L'ntl'f.; os nossos Bstados o pro
cesso ol'dillal'io das ucma.ndas entre incIividuos. 

53.-- Ora, si assim é quanto au pl'ocesso, na sua pl'imeira 
phase, até ao j Illg'amento,coIll ma iOL'i<t ele razão o ha de sei', 
q uanclo SI' lra te da execução, 

Esta. nus lillgios ,'nlre pal'llcnl,ll'i'ci, se apresenta 1'111 UlllJ 

bituação bem differcnle da que ,1 "ingulal'iza nas questões 
entre Estadc>s. "ia.,; primeiras a acç,iio, julgada :iUecessi\'alllelltf' 
em duas lllslancias, "óILa, depois de chegar ao seu termo na 
segunda, <Í inslan{;ia onde ,começou, e onde se processa a exe
cução, no mesmo juizo que della conheceu pl'imordialmente, 
que OU\· ill o debate contradiclorio entre os eontelldol'es, que 
lhes l'l'colheu a prOYél, e que tem a sua séde no territorio da 
l'f'sidencia dos pleilf'antes, no lagar da situação das causas 
pleiteadas. ou no tlleatro dos successos sobre que versa () 
pleito, 

Nas pendcncia, ,jLlCliciaes entre os nossos Eslados tudo é 
outro. '.\ inslancia é uma só, Tem a sua séde na mdropole 
elo paiz, "\hi se Lru V<1 a lide, se produz a prova, :;e debate a 
controversia, se pronuncia a senlença do unico tribunal ju
dicante no assulllpln; e, em chegando o ensejD da execução, 
é num jLLizo alheio a lodo o andamento do feito que ella terá 
de correr; pOI\que os juizf's,que o sentenciaram, estão longe, 
eonsLÍtul'!ll Ullla just1\:a collecliva, não podem baixar á scena, 
mais ou lllPllOS remola. dos factos, e ~ão obrig'ados a delegar o 
cumprimento do julgal!ll exequendo a executores, que não 
('ollaboraram no lkseuyolvÍmenlo da causa. 

De todas esta.~ rlh~ilt1il/Janças, profundas e suhstanciaes. 
,,'oulta. nl)\' iamE'n! I', ,\ lll'cessidade absoluta de um mecanismo 
"."pecial, adecrllacIp ,I~ disroaridades, 111l1lfiplas e accentuadas, 
'11l" caracterizam a "lllidacle jllridiea desses pleitos, sobre os 
Cluacs, [lor lei ~omtiludunal. a jurisdic.ção toca, originaria e 
pri\ati\aml'll1.e, ao Supl'emo Tribunal Federal, 
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'I.' o que sellllu o 1ÍI\I';[l'l~ Il1illi~ll'li ;\Illaro CU\ alcallli. Ui) 
formular, tla cinco allno~, t) St'lI !)l'njec[(I ele regimento ll<Jla a 
execUI;ão Jus senlcnças ell~S~I' tL'iJJUlln.L IlOS pleilos de Jimill"s 
entre os Estado:; bl'asileil'u:i, clll'c]uanIIJ o Poder Lt,p:ilali\'o o, 
não houvesse regulado por lei. 

,.'\ão estabeleceu o proVF'cto ,illri:;I:ClIlSullo C]llC essas exc
cuções triUhariam a I inlla do processo ordinario. Não, Clr
cumstanciou e traçou, pelo miuclo, Ullla longa série de normas 
peculiares ao genero de taes queslões. lIO tocante fI louvação, 
á escolha do relator, á designnção do juiz secc,ionaL ás des
pezas e cuslas, aos devores cios per'itn'. uos direitos fias partes, 
á apresentação do laudo, aos termo-, de yi"ta (; ,10 julgamE'nto 
final. . 

5!1. Isto posto, dado ás cOIlsidl'l'élr,.ões. que aili ficam, () 
peso, que nos parec'e 'merecerem, - 1)11 mui lo no,; enganamos, 
ou ao conclusão indeclinavel de tudo (J ('Xposto é ,que 

LO) o processo de execlIi,'ó-lt) das slmtencas cio Su-
premo Tribunal Federal. na, l'ausas de que a Consti
tuição, art. 59, n. 1, se !IH' nttribue o conhecimentu 
originaria e privativo, ainda MIO está regulado; 

2.") a autoridaqe competellte, para regular esse 
processo, nos lermos da Consi I t Ul~ão, art. 34, n. 23, é 
o Congresso N'acional; 

3.°) o nosso direito constitueional não permittc qUf' 
a essa competenciti se substitua a do Supremo Tl'ibu
nal Federal; 

'i.') acceito por modelo ú uso amerit'ano. (jue. a 
nosso juizo, os lermas da nossa 'Constituição repellem. 
rle ser a materia regulada por esse tribunal, ainda 
assim necessario seria, para a isto autorizar, um 
acto legislatirvo; 

5,") não existindo nem acto legislativo, que a tal 
o autorize, nem acto legislativo que regule o prociC'Sso 
dessas execuções, a sentença proferida no caso doPa
raná com Santa Catharina é, por emquanto, inexequiveJ; 

6.") o meio de lhe promover a execução seria so
Ucitar do Congresso Nacional a lei, de que, a tal res
peito, carecemos. 

55. Se, appellando para o Congresso Nacional, aconse
lbamos l'emedio talvez demorado, não nos parece que, na so
luçã.o de um caso méramente juridico. possa rvir a ser elemento 
aUendivel esta consideração, mórmente sendo tão alta a re
leyancia legHI da quest5o, sobre que \'rI'sa a lide. Em havendo 
remedios .iuridicos, natural é ,ql1e seja de aconsel,har o mais 
prompto. Ma~, quando o direito nos não proporciona nem um 
só já existente, não haverá outro alvitriC' indicave!. sinão o de 
provocar a elaboração jurid'tca do l'''medio, cuja falta se 
sente. 

!Depois. si de morosidade se pód" arguir a acção legisla
tiva, não costuma andar mai'!] apressada a actividade judi-
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1'liJ.ria, t'~).It'('i;)IJllCIIII' IlU.": Ijlll'~lõ(,.s di' [1'ITilurill I' frlJlltl.'ir<J~ 
i.'IIfi'l~ J::,-;Iadu,s. Ol! l'n[.]'I.' Eslado . ..: I' a L~niiio, Su Jili,uio do 
,\mazon<Js 'ell'el,,'a do .\L'I't' '';I'p(l'llll'illll~tl a a~rão, pUI' 1111.": 111'0-
I-'osta eDl dezcmbro de 1\)'['1;;-;, ainda n~o fl'''I' a pI'iIIll'i),~1 ~1'1l
f I'nça, ;'í o do Ceal'ú com () R ir} Grandl' L1u ;\ ol'le, onrll' a~ 
llOS~a.'i razões fina e", 1'°1' parl.(' deste Eslado, ~ií(j dE' í di' ahril 
de iVO·L e ele 1908 a no..:,a illlpugllat:ão dll~ l'mlJ:ll'g'os da jlalte 
\ l'llcicla, o pleito ainda nãll chesou a ~,-,nte!1l:a final, 

Os proprif)~ Eslado,,,: con[l'ndpntl's. em t,a':,; licl,',,:. 11;-'" ,', 

grande a diligr'lIcia, f111i' dC:;Cllndn'Ill, ~anta l:aLilal'ina l'1I

I:.eiou em 1911 ;J eXl'cllç.ão da .-,'nt'-'!1l:a, qUi' l'bl.i\'('J'a, I', '.Ulll'" 
estando nella, lIa. qualro anllll":, ~Ô agora t"nla ao Ca."I\, ]tlU'a 
desistir do~ termos, eIn "U,' a pI'III'UZl'J'a, P J'("'I)lnl;I:~I-~~ ~nJ1j 
orientação inl"ir[\lllpnll' di\L'I"a, 

!,\. geslaC,lu de um Pl'ojl'c(o I,'gislali\li, "111 a,;sulJl)JI,1 ,k 
lão urgente nece~"idaclf' jJnhlil'a, ,cria inCOTll]l:1I'avelnll'lltl' 
menos tarda, E. ,,,i ao E,;;tadG ali; agora yic[oriosu na lide lllL' 
não Jaz mingua 1'.~iiE' quadri('nnio de inadjYidarl<', qUI'I' llOS 
pareceI' Que li].' não podrj'la r'~Hl,;al' dpt)'illli'nto ajll'i'l'ia\ 1'1 () 
pouco trmpo "jlll' ,"L' ga,;tas.sl-' f'JlI l'I'0Il10\',,!' rt ,"tal:iio tiL' IllIla 
Ir~i C0ll10 a ([lll' Yic:'Si' daI' ;í E'x,'cuçãu da cau"a ,icí YCllcl'clul'a 
1'órmas ni'io illc]"'pa\ei~ de 01']'11 ou l1aslal'dia. 

:5G.- ,.TIa, IJorém, ,quem argúa tjue, Tlilu "xI'C'lIlalldu a ,,~II-
11:!nça de que se trata, por 11ã" 11.<1\'('1' I,~i ljlle I'pg'ulf' a ex/'clI,:iill 
'de (a('5 8enteJ1cas, f) f.:npn'lllll TI'i]wnal F\'tll'],<J1 inl'l)l'l'cl'ia na. 
Llis)Josi~ãu prohibiloria, g,'ral l'nU',' 0;; cor.li~o,; 11l0UI'l'llU", ~"
"undo a (IUal Ilão I" licilu ali .Iuiz I'xilllil'-SL' a J't'.-o!l·,'J' a.s cau..:a" 
,"ubmettidas aO":I"'11 1'0n!l"I'lllll!lIln, a 11l'dl'xfll til' (ib~L'\ll'idar."', 
;1 rnbigu idade Im "i lellciu da il' i, Seria. ]loi~, uma d/:ill'(/f/(.'(ÍO 

de jllslir;a o ([UI', pl'ocI'dendu a,..:sim, .l'OI1lI11dlp1'ia I'S~l' tribunlll. 
,:>7.- !\las nfw ie'em razão os 'jUI' tI(',"l,~ l11I11lo nbjPelam. 
I.\. l'c[Jl!cit, \'cl'lentc' não cabl' no." ,'''''li, li<' ll11']'f) silt'lu:iu "" 

lei, a qUl' (I, ('I)rli~(t" eiyj", 111· . ..:,a fl'II·mu!a. IIl'lll1ihilí\'a Sl' 
refcrem, 

:'Ia 1i1i."';;I' ti" al'jJliL';)I' "llil'('i/1I liJ'diIlUJ'ili, ":l:j~e I:!c.'ill. 
1](1],1l1<J ,jUI; u 11Iagí.-lrarlo ,ul '[ir3 as lacllnao: do lp:do e'ici'illtO: 
[Jorque a d(,l'i,,~u dll pleitú ;.C, f'onsirlcra 11111 [JI'ollkma .":L,jPIl
tdi"lI, I'uja HJ[lIr;ÜO, ainda qU:lndu anl\la .'" lr.'1ll ]lor aIC3111;an'l 
I!m t.odo o caso, ,I' tcm ('umo po,;si\'el sempri' Illediante rei'l!l·.") 
:10" pl'incipio,s ;':'1 '['ü I'." , 'Paud. lfcl.a, \ ... C(lS ))01/ jJ)'l'I.'llS', 

\'lI!. J(j", (', !t.ic" n. '!: \' TJ"llic de ,h/s/fe,', \'(,J. 20,1', ,:5?, 
11. B, 1 

'\IJplical'-~e-;í, '[Ji1],(:) i> , a 1I!esma 1'1.',,1';], " Ila Jlll.'."lllil t'X-

1'"TI'i;IO. :ís lacunas kgi.';lal i\'a, ,'m llwLl'I'ia ele dii"cito jJrllc(',I

;~!i(/l? Caberia ahi. como na. applical;üo tio direito ôub~lanti,o, 
~i magistratura essa aulol'idadl' suppleli\'ll de jJl'owr úô ollli,,
;;ÕC'S da lei? ,Póde o .i u Igado!', com II mcsma libcrdade com qUi' 
J'esoi\Ce t1 direito ObH'lJl'll 1-'11tl'(, a~ pal't.e~, II.'gi:;j<J1' l'In materia 
dI' fórmas ,judiciaes, L'['(' a I' proce~,"os l1O\'()S, ou, a litulo lll' 
analogia, amolgar a "5P"I'i,"; incognita" Ila~ It::i~ proce",UUL'S 
1,IIll l,rOCI:,~;cO j]),liluido I'Jla (Iulros I;aoo"; 
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58.- Appella-se para a analogia ~omo 'para a chave das 
diffkmldades neste genero de casos embaraçosos. Mas como. 
na especie da consulta, evocar seriamente a analogia? Estes 
pleitos entro Estados iá barra de um tribunal judiciario são 
uma das creaçõe~ mais caracteristicas do diI'eito americano. 
Para entre nós a transplantámos, consenando-Ihe na physio
nomia todos os traços da sua primitiva originalidade. A CO!l1-
petencia é sui (jeneris, sui gener"is o caracter da acção. Como, 
pois, não ha do a execução participar desta singularidade. 
commUI11 á acção e á jurisdicção '? 

59. - :~ão (~ tudo. O magistrado suppre o silencio das 
leis nos casos de direito ordinario, de direito ci,-il. Poderá 
suppril-o, igualmente, nos de ordem publica, nos de direito 
publico, nos de materias regidas por normas constilucionaes"? 

60. - Mais. Não é um caso de silencio na lei constitu
cional o de que se trata. E' um caso de incompetencia, cla
ramente resolvido pela Constituição. 

Unanime é a doutrina e unanime a jurisprudencia em 'que 
o paiz, recusando-se a decidir, por se considerai' incompetente. 
não incorre em denegação de justiça. «Um juiz não se pó de 
abster de julgar sob. o pretexto de silencio, obswridade ou 
insufficiencia da lei. Mas póâe recusar-se a julgar pela razão 
de ser incompetente.» (Huc: Comm.ent., tom. r, pag. 168. 
n. 82.-DALLOZ: Répcl't., v.o Déni de justice, n. G.-P1GUET: 
Déni de justice, Lausanne, 19i()7, pag. ~!).) 

Eis as palavras de DALLOZ: 

«Il imporle de préciser avec som, à'une maniere générale. 
ce qui constitue le déni de justice proprement dit. C'est 
lorsque le juge dénie la justice aux parties, c'e~t-à-di]'e refuse ou néglige de slaluei' SUl' les ~al1S(>S ou proces dont il est saisi, 
alors que ces causes sonl en étal et en tour d'être jugées. 
S'il statue, s'i! prononce d'une maniere quelconque SUl' ces 
mêmes causes, 'miêmf) iniquemenl et ('n violation de la loi, 
ou par fins de non recevoi1': ou par declaration â'incn' 
tence, il n'y pas déni de juslice ... » 

(Repert. tom. :\1V,pag 385, n. 6.1 

Um publicista americano dos mais lflode\'no.~. estu
dando a queslão da accionabilidade dos Estados nos 
tribunaes dos Estados Unidos, põe toda a matel'Ía das 
denegações de justiça nesta 11ólrmula concisa: «A lei é ne
cessaria, para estabelecer a competencia; mas, verificada a 
competencia, a funcção do juiz é administrar justiça, ,con
soanle a lei, se hou\'er lei applica,y'el, mas, em todo o caso, 
adminislrar a justiça.» (KARL SINGEWALD: The doctrine of 
non-suc-bclity of States in the United States 1910. Pago '11. 1 

lAdministrar justiç,a, ainda mesmo na cal'encia de lei, mas só 
de lei, 'lnas só e.m tendo por lei a competenci'a, em lendo n 
jurisdicção paI' ler. <<Law is necessarv fOi' jUI'isdi('füm.» 

S. - VQJ. 1I1 36' 
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Se a lei não lhe outorga a competencia, faIlece-ll1e o di
reito de exercer a justi<:a; porque, onde míngua o poder legal, 
não tem legitimidade o exercicio da funeção" 

Ora, na hypolhese cuja realidade levamos demonstrada, na 
hypotllese de não existir lei, que regule a execução nos litigios 
entre Estados, - que é o a que se pretende levar o Supremo 
Tribunal Fedel'al, induzindo-o a executar, quand même, a 
sentem;:a pronunciada numa Cjuestão de fronteiras interesta
duaes? 

A crea!' para essas execuções em proces;:o 110YO, ou a 
transportar para ellas um p1'o(;esso, que a lei n50 11les des
tinou" ?-ium ou noutro caso, portanto, a fazer aeto de legisla
dor. Num ou noutro, a legislar. Num como noutro, a exercer 
a funcção, que o art" 34 n. 23, da Constituição do paiz reserva 
unicamente ao Congresso Nacional. ~UIl1 e noutro a usal' ele 
uma competencia. Que a Constiuição lhe nega. 

Os embargos a essa execução, portanto, são, "el'dadeira
Jllente, embargos cle incoJ/lpctencia ;i acç5.o do tribunal, em
.burgos a competellcia, assumida DO!' ellc, nessa llypothesC', 
de penetra}' no territorio constitucional das tunc~ões legisla
tivas, - 01Ubargos, em summa, equivalentes a uma excepcão 
de incompetencia. Porque, o.hi, o tribunal já n110 estaria des
c'Jnpenhando a SlW missão de julga'I', e ea'ectdaí' o seu julgado: 
<!stQ'J'ia creando um processo, mateJ"Ía jJaJ'(J, {JUG. de todo, lhe 
recnsa jurisdicçlio a nossa lei fundam"ental. 

Logo, acceitando essa excep\'áo, logo, acquiescenclo a laes 
embal'gos, logo, reconhecendo a incompetencia allegada, para 
se abster de continuar na execução, ou de a encetar, - não 
contraviria, aos principios, que lhe vedam a denegação de 
.iustiça: obedeceria, simplesmente, á lei das leis da sua exis
tencia, á lei de não exorbitar dj.s suas attribuições constitu
cionaes, elle, que, para velar na ollsel'V'ancia da linha de 
.respeito entre as attribuições constitucionaes dos tres poderes, 
tem, entre elles, o logar ele arbitro supremo ela íntelJigencia 
da Constituição. 

61.- Seja qual for, poís, o aspecto, a que encal'emos o 
assumpto submetlido ao nosso exame pela consulta, as con
'Ülusões, a ,que chegamos, são que, ante o nosso direito consti
tucional, com as leis actuaes do processo, não tem cabimento 
a execuoão da sentença obtida por Santa Catharina cO!1tl'a o 
,Paraná, c, não havendo, na lei processual existente, meio de 
executar os julgados desta natureza, ao Congresso Nacionat 
compete acudir a essa lacuna da nossa organização jueliciaria. 
com o remedio, não difficil, 'que a sua importancia está 'exi
gindo, para a satisfação da justiça e o desempenho de uma 
das funcções mais eminentes do Supremo Tribunal Federal. 

Ta) . .o nosso parecer., 

~io, 28 de agoslo de i915.- Ruy Barbosa. 
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P.lliECER DO DR. CLOVIS BEVILAQUA 

Penso que não tem cabimento a execução pelo modo que 
acaba rJü inicial-a o Estado de Santa Catharina, pelas razões, 
que passo a expor: . 

a) A acçlão que o Estado de Santa Catharina pro paz não 
foi nem podia ser a de reivindicação do direito co,mmum.' 

Sem duvida existe certa analogia entre a acção originaria 
proposta pelo Estado de Santa 'Catharina e a de reivindicação 
do direito commum, que tem por objecto restituir, ao pro
prietario, a posse de obj ectos corporeos, porque nella se pediu 
a restituição de territorios, que se ~cham e aliás sempre se 
acharam na posse, ou antes, sob a jurisdicção do Paraná. 

üI-as essa analogia é, apenas, superficial. Não vae ao 
amago das cousas. 

A a,cção de reivindicação, ensinam os mestres, e é ge
ralmente sabido, tem por fundamento o dominio, isto é, a 
propriedade de uma cousa c01'po1'ea, e tem por objecto integrar 
esse direito, com a posse, ou detenção, que outrem, indevida
mente, exerce, em vez do proprietario (PAULA BAPTISTA, 
Theopia e ppatica do processo, § 11; TEIXEIRA DE FREI1'AS E 
CORREIA TELLES, Doutrina das acções, § 39) . E' de CALVINO esta 
definição: j'civindicatio est actio }<ealis contra possessol'em rei 
corpomlis, data ci qui se ejlls domilmrn affil'1nat (Magnurn 
lexicon jtl1"idicum, vb.- Rei vindicatio.) Havia outras vin
dicationes, em direito romano, porque as acções reaes eram 
vindication'es ou pctitiones; pOl'ém somente IÚ acção real ga
rantidora do dominio em sua integridade era reservada a 
designação de Tci vindica tio, ou vindica tio rei corpomlis 
(BONJEAN, Institutes, n. 3.400. L.\CERDA, DÍ1'eito das causas, 

.1, § 55). 
Santa Catharina, evidentemente, não DÓde allegar, juridi

c::\ll1ente, que te'm dominio sobre o territorio contestado. A sua 
p1'eLenção li de outra ordem. O que ella disputa ,com o Paraná 
é [1. jurísclicção sobre certa por~ão de territorio brasileiro. 

!Este ponto é fundamental, e não póde soffrer duvida. 
1\'a ordem constitucional, não lIa clireiLo de propriedade. 

O Estado não é dono das terras sobre as quaes estende a sua 
autoridade. Nem se conciliaria com o exclusivismo do direito 
de propriedade que, simultaneamente, o tivessem, sobre 
determinada extensão territorial, a União, o Estado e o Mu
nicipio. No emtanto, o mesmo territorio do Municipio per
tence ao Estado federado, que se compõe de eircumscripcões 
municipaes, e á Nação, CJue li um aggregado de 'Estados. O 
poder, que eSi3as entidades juridicas exercem sobre as pessoas 
e as cousas encontradas no seu territorio, é necessariamente, 
outro. tE' o de jurisdicção, que assume a fórma de soberania, 
com a União, e de autonomia, com os Estados partieulares e 
os municípios; é a autoridade publica, de regular as relaoõea 
de direito, que entram nas espber!).s das respectiv,ils compe
tenei8S, de provel' ás necessidades da população, de Adminifh 



tração e Justiça, de cr'ear impostos e arrendai-os, de gerir 
a Fazenda Publica. 

Não pretende negar a analogia existente entre o direito 
real de propriedade e o poder de jurisdicção em sentido lato, 
nem, tão pouco, ° uso das expressõps - dorni'llio e reivindicar', 
para traduzirem, aqueIla sober'unia territorial (dominio terri
torial maritimo, aereo, fluvial), e esta a acção de retirar, de 
um Estado, o poder Ique eJle injustamente exerça. :\la5 essa 
analogia e essa linguagem translata, denunciando inopia do 
vocabulario t('clmico, certamente não justifiram a transposição 
de um remedio juridico, proprio de relações de ordem po
I1tica. Reivindica-se urna cousa material, não o poder pu
b�ico. Reiyindica-se uma;cousa corporea, não o ju.s imperii. 
O Poder~de autoridade, a jurisdicção lato sensu, o imperio, re
conhece-se, declara-se caber a alguem, e, por via de oonse
quencia, ordena-se 'que o usurpado!' desista de todos os actos 
baseados em seu poder de facto e respeite a autoridade da
quelle a quem cabe o direito de exerceI-a. 

b) - Na sentença exequenda, não ',ha condemnação de 
entregar cOnsa certa. 

Na acção de reivindicação, o autor, allegando e provando 
o seu dominio, tem de fazer certa a identidade dacousa. que 
reivindica. Assim, nessa 3C'ção, ° réo é conde'mnado a entregar 
cousa certa. 

Mas, na acção proposta pelo Estado de Santa Catharina, 
embora um dos seus pedidos fosse a restituição de territorios, 
que Santa Catharina affirma lhe pertencerem, não foi s6mente 
eSSe o pedidO nem sómente essa a condemna<;:,ão. O pedido foi 
duplo: a) reconhecimento e respeito dos limites legae.:; entre 
os dous Estados; bJ restituiç.ão de territorios indevidamente 
possui dos . Dupla foi a cOJlldemnação, de accôrdo com a p'e
tição inicial. 

Ora, não é licito affirmar que a injuncção de reconheci
mento dos limites leg'aes constitua cousa certa, no sentido ju
TidiiÜo da expressão. A senten<;:a 'condemnou o Estado do Pa
raná á pratica de um aeto complexo, que se traduz, principal
mente, pOI' omissão, por deixar de Jazer, pois respeitar li
mites o mesmo é que os não transpor, ou não 'Yiolar. 

Tambem a conclemnação a restituir territorio, de :que 
trata a sentença, não é condemnação a entregar cousa certa. 

Em primeiro logar, essa restituição não é objecto principal 
da acção, nem constitue a essencia da sentença; é simples con
sequencia. O objecto principal da aCç'ão é o reconhe.cimento dos 
limites, porque até onde estes forem se extenderá a jurisdicção 
do Estado. 

tEm segundo logar, restituição, aqui, equivale á cessação 
do exerci cio de uma autoridade, na circumscripção territoriaL 
que a sentença declara pertencente a outro Estado. 
. Por ultimo, não é sómente o tereitorio que se l1a de resti-

tuÍl·. N elle 38 acham pessoas indeterminadas, que se deslocam 
do imperio de uma jurisdic,ção para () de outra. Ha funccio-
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narios estaduaes, orgãos da administração, cujas funcções se 
extinguirão, com o afastamento dos limites jUl'isdiccionaes, eom 
o recuo das fronteiras do Estad:o do Paraná. A rpropria aeção 
do poder federal se ha de modificar, com a execução da sen
tença, porque as relações entre a União e os Estados, na ordem 
fiscal, na ordem militar, sob todos os respeito,,,, se adapt~l.'m ás 
fespeetiyas divisões territoriaes. 

Cou.~a ceI'tla se diz de bens corporeos, um jJI'edio, um moveI, 
um animal, perfeitamente individuados, o predio por suas con
frontações, o moyel e o semoyente por seus caracteres, que os 
distinguem dos outros da mesma classe, de modo a não ba'ver 
duvida de ser unI ou o outro precisamente, o objedo da obri
gação de restituir. :'tIas, no 'Caso presente, não se restitue, pura 
e simplesmente, cousa corpol'ea. A sentença declara quaes 08 
limites ent.ro o Paraná e Santa 'Catharina; como a autoridade 
do Paraná se estende além desses limites, forç,osamente. de
verá retrahir-se com a execução da sentença; e, em virtude. 
dessa retracção, ent.rará o (erritorio contestado sob a ju
risdicção do Estado de Santa Catbarina. Nisto consiste a 
restituição do territorio, a que se refere a sentença. Mas isso 
não é o mesmo ,que entregar um predio láquelle, que mostra 
ser o seu proprietario. '.\'a restituição de um predio ou outra 
cousa corporea, é o obj eclo do direito de propriedade, que se 
restitue, não o direito, porque este se mantém no patrimonio 
do autor, preexiste á demanda e durante ella se conserva. No 
caso presente, o direito do autor não abrange ,o ob.iecto sob 
todas as suas relações, ele mdelo a permittir a confusão, que 
entre o direito de p,ropriedade e o seu objecto faziam os ro
manos, l'ujas id('as adoptamos nós outros os seus eontinua
dorei; e dj~cipulo~. O territorio, ,que se manda restituir. não é. 
siquer o objE'cto do {lireito, que a sentença dec.lara pertenceI' á 
Santa Catharina. O objecto desse direito é a jurisdicção, sob"e 
ü territorio, como tudo Que nelle se encontra ou a elle adhere, 
e muito particularmE'nte, sobre as pessoas, Que ahi habitam, 
f' não podem ser objec!o de I'estituicíâ,o. Ü territorio é, apenas, 
(I assento geog-raphico da autoridade. 

c'\ noção de cousa certa é de direito prindo; não póde ser 
transportado para o direito poli tico. Ce-rta é sómen te a cousa 
,corporea. Xo direito publico, ha poder, autoridade, respeito, 
submissão, relações de ordem moral, Que não teem por objecto, 
directa e exclusivamente, cousas tangiveis. 

c) - O art. 571 do regulamento n. 737 não é applicalvel 
á especie. 

O art. 571 elo regulamento n .• 737 dispõe - Quando o j'éo 
101' condemnado, ])())' sentençtt, a entregar cousa certa, será 
eitado para, cm dez dias, tazcr cntrcaa della. 

Refere-se o artigo o cousa. certa, epitheto, que é p,roprio 
do direito priyado e sórnentecabe ás cousas corporeas, mais 
pl'ecisanlPnte, ás cousas que estão em nosso patrimonio. Tanto 
assim é que o ar!. 572 aceresccnta: - si o réo" dentro de (fez 
dí(f,~. 11170 enn"c!1nr n c01lsa. 1'011 TER SIDO ALlENADA, depois 
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(ie litigiosa, a, sentença será exectdáda contra o terceiro, de 
cujo poder se tirará a causa. 

Mas a jurisdkção não se aliena. O territorio do Estado é 
co usa inalienavel. Os habitantes de uma região não podem ser 
obj ecto de alienação. 

E' certo que os Estados federados podem alterar os ~eus 
limites, nos termos do art. 4° da Constituição, incorporando-se 
uns a outros, subdividindo-se ou desmembrando-se; mas 
essas operações de ordem política. certamente, não importam 
alienação de jurisdicção, nem de territorio, porque ta('s 
cousas, sabidamente, são inalienavcis. A inalienabilidade dos 
territoríos nacionaesé principio fundamental, indiscutível. do 
direito publico moderno. na mesma fór'ma é inalienavel toda 
autoridade, porque sómente se aliena o que estú no commel'cio 
e o poder publico está fóra c\elle. 

O regulamento n. 737, foi elaborado para regular o pro
cesso comll1Brcial. ,Ao tempo ele sua publical;i'to, o direito 
patrio desconhecia litig:ios judiciarios da natureza do que se 
travou entre o Estado do Paraná e o de Santa Cathal'inu. 
Questões dessa natureza eram resolvidas por outro poder. ,que 
não o Judiciario, cuja competencia se circumscreYÍa ás questões 
de direito civil. commercial 'e penal. As de ordem ac1minislra
Li'va e constitucional estavam fóra ela sua esphera. Foi a 
Constituição republicana, ql\e, alargando a acção do Poder 
Judiciario, fel-a comprehender causas e conflictos entre DS 
Estados (art. ,59, T, c). 

IE:' pois, certo que o regulamento n. 737,c18 1850, Dão 
>cogitou de questões de limi tes entre Estados federados. não 
sómente porque Laes entidades não existiam, nesse tempo, 
como, ainda, porque essas questões de ordem constitucional 
não se comprehendiam na competencia elo Poder Judiciario. 

, O regulamento n. 737, foi mandado obseryar no pro-
C'esso das causas civeis, em geral (decreto n. 763, de '19 do 
setembro ele 1890). c\té ahi vae a sua elasticidade. Mas a 
causa debatida entre os Estados do Paraná e Santa 'CatllUcrina 
não é commercial nem civel; é ele ordem constitucional, 
porque de ordem constitucional é a fixação dos limites entre 
os Estados da Federação; pOI'Cjue estes determinam o peri
metro dentro do qual se exercem autoridades autonomas; 
porque a Constituição assim o presuppõe, nos arts. 2 c 4, 
quando erige as províncias em Estados, com as respectivas 
extremas, e quanelo estabelecE' o i'írocesso para a alteração das 
liruhas anteriores. 

Não modifica esta cone lusão o Jaclo de ter sido o cilado 
art. 471 do regulamento 737, incorporado ao proceôso ela 
justiça federal pelo art. 510 da terceira parie do decreto 
n. 3.:08-í, ele 5 de novembro de t 898, que approvou a Conso
lidação elas leis l'eracntcs á justiça federal. Este art. 510 
pertence á parte da COllsoliclLlÇão que se occupa do processo, 
civil, ao qual é ele todo extranho o .litjgio de limites entre 
Estados, 
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E essa mesma Consolidação reconheceu a ínappl'icabi
!idade das normas rio processo civil commum ás causas entre 
os Estados, pois que as reservou para outra parte, a quinta, 
onde expõe as regras sobre o que chamou 2JroceSsQ nas causas 
civeis de ordem pUblica e administrativa, cujo capitulo I se 
occupa dos conflictos e litígios internacionaes e dos Estados 
entl'e si, declarando o art, 6° que tem applicaçãoaos con
flictos entre os Estados o processo estabelecido para os con
f1ictos de jurisdicção entre os tribunaes, como prescreveu o 
art, 10, paragr,'lpnO unico, da lei n. 221, de 20 de novembro 
de 1894. 

Pôde ser criticavel a designação - causas civeis de ordem 
publica e ad/ninistrutiva, porém a creação desse titulo distincto 
prova, elüqucntemente, a necessidade que sentiu o sabio autor 
da Consolidação de separar as questões de ordem privada das 
de ordem constitucional, po.r se não submetlerem ás mesmas 
normas processuaes. 

d) Não temos lei que regule a execução da sentença na 
.causa entre o Estado ele Sanfa ,r:<ttllarina e o do Parun{], 

O Estado de Santa Catharina iniciou a execução da seu
tença, pedindo que o IEstado do P:uani fosse intimado a ap
provai' arbitro paTa... proceder-se ô demarcaçi10 e m~dição 
da linha divisaria, nos pontos em que não estivesse inilludi
v'elmente determinada, De~orrídos quatro annos, Sem pro
seguir na execução, vem, novamenl e, inicial-a, por modo 
differente. 

Em causa de Lal momento, esta hesitação é muito signi
fi cativa , Está a dize.r que se não enconLra a lei reguladora 
da execU4;;ão, em casos semelhantes. 

E a verdade é, precisamente, esta: o Estado de Santa 
lCat/Jarina está na impossibilidade de achar a f6rma ad1'quada 
para a execução da sentença, que lhe deu ganho de causa, a 
{Iual, pela cleficiencia cle nossa legisla~ão, e ernquanto esta não 
Jôr supprida, ficará reduzida ao efIeHo moral, privada cOmo 
está de realização jl1ridica. . 

Isso mesmo já reconheceu e proclamou o eminente Mi
nistro PEDRO LESSA, em um luminoso voto proferida na' questão 
de limites entre os Estados do Amazonas e Malta Grosso. 
S. Ex. ponderou, então, que. nas execuções de sentenças, que 
fixam limites entre Estados da federação lJ,rasileira, «ha dili
gencias que devem ser feiías no lagar», e não se sabe qual 
o juiz competente vara ordenaI-a e dirigil-a; fez sentir mais 
que não eram applicaveis a esse processo as regras relativas 
30 a,rbitramento «a que, ahsolutamente, não é possivel equiparar 
uma execução de sentença»; afastou a possibilidade de se 
appJical', ú e"pBcie, o processo de demarcar,:,ão de terras, e 
mostrou que, em face da Constituição, o Supremo Tribunal 
não ~em a faculdade de estatuir o processo para as questões de 
rJue a lei não houHsse cogitado. 

Não é licito desconhecer que ha uma lacuna, em nosso 
direito quanto ao pro(}esso a seguir-Se na execução de sen-
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tenças em causas como a de que se trata. As nossas l.eis. n.ão. 
providenciaram a reêlwito, e repugna, tanto aos prmclplOs 
·quanto á razão. juridica, applicar. á execução de uma sen
tença, regras estahelpcidas pura causas de natureza differente, 
submetter uma questão de jurisdicção e de limites interesta
duacs ás normas que se referem á entrega de cousas, que estão 
em nosso patrimonio, podem ser {)bjedo de posse e apprehen
,são, produzem fruc·Ws ou são susceptiveis de deterioração. 

Já dmos que a Consolidação das leis referentes á justiça 
federal seutiu essa lacuna, como a sentiu o Regimento do 
Supremo TJ'ibunal, quando declarou (art. 91) que, na execução 
das senten~as, em causas dessa natureza, ~e auardará o que 
fôr determinado ern lei federa,l, tratado, convenção ou com
promisso das partes. FÔ1' dete1'minado é linguagem de futuro. 
'_I\, lei, a que alIude o Regimento, ainda não foi votada. :'lias, 
admittindo que não seja de futuro a linguagem, o que é in-

'contestavel é ·que a lei referida não existe. Si rxistisse, outra 
seria a fórma por que se teriam expressado o Regimento e a 
Consolida~ão. O Rpgimento actual ou reproduziria a dispo
si!;.ão ou a elIa rrmeHeria o leitor, não vagamente, mas de 
modo preciso; a Consolidação a incluiria no título apropriado. 
Assim não se fpz, porque não Ihavia a Ipi a referir ou a con
solidar, e se rsper:1\'a a snlução

c 
da difficuldade prIo pode.r 

competent.e. c 

Esse poder competrnte não póde ser () Supremo Tribunal, 
porque não tem faculdade de legislar. e sim, exclusivamente. 
dp processar e julgar (Const. art. 59). Legislar sobre o direito 
protessual da Ju:::til;a Federal é da competencia privativa do 
Congresso (art. 39. n. 231. Os poderes consfitucionaes são 
limitados. Não nodem tran.spõr as raias divisarias prescript.as 
pela Constitui{'ão. sob pena de se inutilizar o principio fun
damental (do art. 15), que E'stabelE'ce a indE'pendencia E' 
harmonia dos poderes. 

o Supremo 'tribunal, é certo. organiza o seu Rezimenw; 
mas essi'. conjunrto de normas regula. ·sómentE'. a ordem dos 
trabalhos do Tribunal. não dispõe 80brr a execução das sen
tenças, que se realizam róra do Tribunal. 

E' pois, certo qUE', para regular a execução de sentenças 
da especie considerada. é indispensaveL como affirmou o douto 
Ministro 'CARDOSO DE CAST~O, que o Congresso vote uma lei, 
preenchendo o claro apontado em nossa lE'gislação. 

Emquanto não se votar essa lei. E'staremos deante de uma 
difficuldade insuperavel. pois não a removerão, juridicamente. 
expedientes adoptados. na occasião, pelo Poder Judiciario que 
tem de se mo\"(>r dentro da lei. ('1IE' que é a sua expressão 
mais pura. applicando-a. interprE'tando-a. porpm, nunca assu
mindo a funcção legislati\"a .de rrear, com todas as peças um 
procps,o de execu\:ão. ' 

Não se diga que, tendo o Poder Judkiario obrigação de 
decidir as causas submettidas ao seu julgamento. ainda .quando 

c_ fi lei "lilrüeio.oa. seria I) eRSO, na Ru,qpnr.ia Qp precei!Ds ~ohr€\ 
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a materia, de reeorrcr aos casos analogos, e na f'alta destes, 
aos principias g(lj'aes do direito (Ord. 3, 64:; lei de 18 de agosto 
de 1769; CARLOS DE CARVALHO, Direito civil, art. 58; D., 22, 
5. fI'. :l3, in medio; 'Xo\'. 1::5: Codigo Civil francez, art. 4; 
lJespanhol, 6; ul'uguayo, 5: argentino, :15). 

Não tem applicação ao caso presente esse modo de suppril' 
defieieneias da lei, porque a causa já foi deci~id~, e o exp.e
dienle se applica, mais particularmente, ao dIreito matenal 
substantivO' não é regra do direito formal, do processo, o 
muito meno" tem cabimento em assumpto de competencia, que 
é .de direito stricto, como j ámais foi invocado para dar corpo 
a u',na phast' inteira do processo. 

E' de lamentar que ,-,inda não tenhamos a. providencia 
reclamada; porém, não l1a meio de prover á sua falta, por mais 
.'ensivel que seja, sinão por lei do Co!ngresso Nacional. 

A sentença não ficar:á sem execução. Apenas, não havendo 
processo de execução adapta'do á natureza da acção, é mistér. 
como dís's'e o Ministro CARDOSO DE CASTRO ( Direit.o, vol. 112, 
j). 577 a 579) aguardar que «esse processo seja determilIlado 
por lei federal », não sendo de « suppôr que o Congresso Na
cional se descuide das altribuições, que a Constituição da Re
publica lhe outorga». 

Em conclusão -

I. A acção de ,'e ser da natureza mesma do direito, porque 
é o direito em 'attitude de defesa. ou, como bellarnenle sen
tenciou JO.4.0 MONTEIRO, é a virtude propria de cada direito 
de se affú'mar por meio da forra social. (Direito das accões, 
'!l. 7). ,.\0 diI'eitD real, corl'€sponde accão real; ao pes·soal. 
acção pes'sDal. Consequentemente, a um direito que não é 
nem real nem pessoal, que nã,o é de ordem privada, 
como reconheceu a mesma sente,nça exequenda, considerando 
de direito publico a lei, Que estabelece limites entr'e Estados. 
e, sob esse funda.mento, a:fastando a possibiliuade de per
derem elles, por prescripção, os respectivos territorios (Di
reJ!.o, , voI. 95, pago 45), - deve corresponder uma accão 
proprla, dIversa da real e da p,essoal, diversa de qualquer acção 
de ordem privada. 

Ir. Sendo o processo o modo de fazer marchar a acção 
s~fJundo as fôrmas pr.escriptas na lei (PAULA BAPTISTA, Theo-
1'1(( e pratIca do lJrocesso, § 69) não havendo lei reguladora 
da execução das sentenças, em' causas da natureza da que 
propoz o Estado de Santa Catharina contra o do Para.ná, é 
forçoso esperar que sp promulgue esssa I'ei. 

Rio de .Ja,nriro, 23 de agosto de 1915, - Clovis Br:vilaqua. 
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EXECUÇÃO DO Acc6RDÃO SOBRE OS LIMITES ENTIHJ PARANÁ E 
8.-\.NTA CATHARIN.'\ - SUSTE~TAÇÃO DOS EMBARGOS OPPOSTOS 
PELO ESTADO DO PARANÁ -

Razões finaes 

Não admiram as vacillações e incertE'zas com qUfl, em um 
quarto de seculo de experiencias, nem Stmpre felizes" se 
vem praticnndo o novo regimfln politico, a ioptado sem grande 
pl'epa/0, aliás difficil, moroso, í alvez dt impos~ivel aequisição 
na monarchia paI'lamentar. A discriminação das comTleten
cias, (fIlC já no antigo systen1{l era objecto de duvidas e C011-
tr0versias rntre os encarreg:tdos de fazer aS leis, e Os que 
tinham por missão e:'l€cutal·a~, ou fazer a sua applic3ção aos 
casos occorren tes, parece hoje envolta elO maior confusão. 
Legislat iVIl, Execntivo e .TucliL;iario, os trps orgãos da sobe
raUia nncional, invadem o campo de acção uns d,lS outros, 
já obedecendo involuntariamr:T'te a hnbitus cnntrahidos na 
pratica de instituições ora caducas, já pretendendo dE' tCldo 
desligar-se do passado para dar vida a uma sociedade idpal, de 
criação sua. 

Ahnndona o Congresso attribuicões seguramente suas, ao 
passo que se adorna com outras que lhe não foram confe· 
ridas, 

Frequentemente o Executivo Expede decretos contendo 
matE'ria que lhe é defesa, e ~,té por avisos, condemnados na 
l1l'opria monarchia, dá consu!tas e insinúa solucões. 

Por Sua vez, o .Tudiciariu tem alargado sempre a sua 
esphera de acção, verdade é 1)l1e muitas vezes com o intuito 
de reprim ir os abusos dos ou 1 ros poderes. 

A suprE'macia é por cada um apregoada, cxercida, aban
donada, sem qUe se mostr~m .':< poderes, ou os orgãos do po
der, harmonicos e inclepe11dnües. 

Um manancial de equivoeos tem sido as questões de li
mites intl'restaduaes. Por soliGitação dos interessados, o Su
premo Tribunal julgOU-Se competente para refazer o mappa 
do Brasil, pois qUe todos os Estados, ou quasi todos, teem 
!imitE's conLesbdos ou provisorii)s. 

Entretanto, uma reflExão mais demorada, () exame d03 
antecedrnt~s, as difflculdades insuperavels para o cumpri
mento dE' sentençafo que nã,l tem assento em lei, tel-o-hiam 
feito declinar para o Legislati\-o, que por wa vez poria termo 
a tão irritantE's q\lestões, em logar de exhibir as dubiedades 
~:l11 que se tem mantido, e at: tentativas de uma ICl de 
exeru\:ão que não tem objectl). 

Essencialmente politica, a divisão do Lerritorio Daci anal 
em provincias, e suas subdh ísóes, como as questões con-
11cxas c cleprndE'1Jtcs. eram no imperio da ::i1çada da Asssem
llléa Geral Lcgislat.i\"a; r, ql,ancln clivtTgpncias apparecimn, 
:m1<"c>cnn do a tranquillidacle publica, o Executivo, em yir
ludr· do art. 1m, n. 15, da Constituicão pOr um dpcreto, 
muitas vezes sob consulta do C01l8elho' d;) Estado, mandava 
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observ<1r os limites que então definia, e ql..le ficavam valencia 
provisoriamente, até que a o-\.ssembléa Geral Legislativa os 
appl'ovasse ou mandasse outra causa, 

Este regimen vigorou no Imperio sem contestação, e foi 
obsenado nas Provincias de Minas, Espírito Santo, S. Paulo, 
Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Paraná, Santa Cat'harina, etc. 

No dominio da Constituição de 1891, as disposíç,ões re-
ferentes á materia são ainda mais explicitas. 

A competencia elo 'Supremo Tribunal abrange: 

1. ° Todos os conflictos ele jUl'isdicção entre os @stados; 
2.° Todos os litígios de direito privado entr'e as mesmas 

entidades, por exemplo, quando dous Estados pretendam-se 
donos de um edificio, ou de qualquer obj ecto que fac;a parte 
do dominio privado de um deIles; 

3.° Quando a controversia versar sobre um ajuste ou 
conHmção sem caracter político, que amte si houvessem ce
lebradO', «verbi gratia », para o estabelecimento de uma es
tação arrecadadora do imposto de exportação. 

Não se comprehende no art. 59, lettra c, ela Constituição, 
a hypothese do art. 34, n. 10, que é uma limitação do art. 4°, 

Uma autoridade de grande valor moral e social, o Dl'. 
João Mendes Junior, lente de direito, assim se expressa. lec
cionando sobre «A Persona lidade cio Estado»: 

«A sujeição do territorio ú soberania exprimo uma rela
ção juridica puramente politica, 'o consiste nisto - que o 
tenitorio e tudo que, nelle existe, pessoas e cousas. ficam 
sob a acção absoluta e exclusiva dos poderes do Estado, 
acção que o Estado não exerce como proprietario, na aoce
pção do, Direito Civil. mas como poder, imperio ou jurisdic
ção no sentido do Direito Publico. 

«Em conseCjuencia, a determinação definitiva de limites 
territoriaes entre nossos Estados l<'ederaes compete, na fór
ma do art. 34, n. 10, da Constituição da Republica, não 1\0 
Poder Judiciario, mas ao Congresso Necional. 

Entretanto, tivemos occasião de contemplar uma acç,ão 
civil entre os Estados de Ranta Cathari'Da e do Paraná, em 
que se pretende reivindicação e demapcação, como si se tra
tasse de um direito de propriedade.... e sóbe de ponto a. 
nossa surpresa, quando vemos que o Supremo Tribunal jul
gou-se 'compotentes para conhecer de tal acção, 

Esta nOssa surpI'esa c,hegou ao cumulo, quando vemos que 
o Con:zresso Nacional julga-se dispen,sado do encargo que lhe 
confere o art. 34, n 10, da Constituição da Republica; isto 
é, de resolver <.< definitivamente» sobre os limites dos Esta
dos entre si », e approva, por decreto 10. '2.699, de 25 de se
tembro de t912, um com'enio entre os Estaelos de l\Iina.s e 
EspiriLo Banto, para solução de suas questões de limite" em 
tribunal arbitral. Comprehende-se que nas questões de limi
tes entre Estados soberamos, seja pos,sivel recorrer ao juizo 
arhitral, porque não ha, poder constituido para. resolvei-as 
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definitivamente; mas, na federação das nossas antigas pro
víncias, tal ~omo ficou constituida pela Constituição de 24 
de fevereiro de 1891, a attribuição de resolver «definitiva
mente» sobre os limites dos Estados 'entre si» -é funcção 
do Poder Legislativo nacional, funcção «privativa », que não 
pÓde, de modo algum, ser delegada. 

O decreto n. 2. <399. de 25 de setembro de 19'1'2, é um 
acto flagrantemente inconstitucional. 

Affirmando a ineompetencia absoluta do Supremo Tri
bunal Federal nesta questão de limites, mão nos parec'e que 
possamos estar rm erro: 1°, porque a aeção politiea territo
rial dos Estados Federados nem mesmo foi fixada pelos pro
prios 'Estados, mas peloart, 2° da Constituição da Republica; 
2°, porque a mesma Constituição da Republica, art. 34, 
n. 10, confere sómenle ao Congresso Nacional a attribuição 
de resolver definitivamente sobre os limites dos Estados en
tre si»; 3°, porque a mesma Constituição da Republica, a,r
tigo 64, 'em relação ao territorio, sómente reconhece como do 
dominio dos Estadüs, as « minas» e «terras devolutas », o qU€ 
importa a nega~,ão do pretendido dominio eminente dos Es
t.ados FedeIlados ~obrc todo o respE'ctivo territDrio. 

Si dous ou mais Estados resolv€m inc{)rporar-se entre si, 
subdividir-se, ou desmembrar-se para se annexarem 3. 
outros. ou formar novos Estados, de,verão fazeLo em duas 
sessões consecutivas dils respectivas assemblf,a~, C{)ffi appro
vação do Congresso Nacional. 

Proposta dos Estados e approvação do Congresso consti
tuem um só acto, ainda que se realize em épocas differentes. 

Não ha, neste caso, limites proYisorios e limites defini
tiyos. PÓ de aconte.cer que ,não se cogite de limites, por exem
pfo, si dous Est,ados bem limitados resolverem formar um s6. 

Dizer qu'e o arL lO cogita de limiles provisorios, seria (> 

mesmo que chamar l€i proyisoria á resolução legiSlativa, 
em quanto pende da sanccão presidencial. 

1\ão é essa, pois, a hypothese do art. 34, § 10, da Con
sti!uiçãoO , que dá ao CO'TlgFe~so a aUribuição de - resolver 
defirtHivamente "obre os lImItes dos Estados. 

o legislador c/)nstituinte bem sabia que por toda a parte 
havia lir'1ite~ p,rovisor1os, cOm os quaes as provincias se con
f(>\rnavmn á espera do regimen definitivo, que só a assem
blp:l. i!pré I lhes podia dar. 

r,(,n"~rtidias as :lntigas Provmcias em Estados, tornou-se 
(,Xpl'''S~1/ aquillo que só de modo implicito se continha na 
Cr,n~tit\licão impeT"ial isto é, que ao Congresso, privativa
nlL'nt" crmpetia resolyer sobre OS limites dos Estados. 

I'orr(l.,;e se dISSe «definitivamente»? Porque em quasi to
dos os Estados havia limites provisorios, respeitados pOr io
df'l' "~ pnderes, flté que o legislativo SI' p'roOnunciasse afinal. 
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Si G 'art. 34, n. 1'0, está subordinado ao art. 4°. como 
se pretende, chegamos ao seguinte absurdo: Compete priva
ti\'HllJenl e ao Congresso Nacional resolver definitivamente 
sobro os limites... do territorío naciünal COlri as nações li
mitrl1ph\'s (art. 34, ]1. tO), mediante acquiescencia das re
&pertivas Assembléas Legislativas em duas sessões annuas 
successívas (art. 4°)! 

Ora llinguem ousará sustentar que os limites da Repu
bJica (:(IDl as nações estrangeiras dependam do votOI de assem
bJéas '-,waes. 

Não 'ale a invoc.ação da jurisprudencia norte-americana, 
Sl:gumJo a qual a Suprema Córte se tem julgado, não sem 
conh'slação, competente para decidir de pleitos sobre limi
tes, porque a Constitulç,ão dos Estados Unidos não contém 
precpitJ analogo aa do art. 34, n. 10, da Constituição Bra
sileiI1a. 

Este. artigo, que não traz referencia a nenhum outro 
confere ao legislati\'o federal a attribuição essencialmente 
política de resolveI'. em segunda instancia sobre limites dos 
Estan.oE entre si (quando os h<lja pro'Visorios, como geral
nlf'nll~ acontec.e. pois em caso ~ontrario subsistirão os das 
anti~as provincias). 

FoÍ o que os presidentes deste 'fribunal,S1's. Pindahiba 
de M<lttos e Herminio do Espirito Santo. e os preclaros mi
nisll'ot' 8rs. Macedo Soares e J. Hygino viram desde o inicill 
destas questões. e o~ tres pl'imeiros expuzeram em votos 
~'en'eiàos lllmino~o~. posto que cOllcisú~. 

Mas, ob,irctmn si o 3rt. 59. lettra C; da Constituição, 
spm restl'irçfio [)J;ullJa. diz comDrtir ao Supremo Tribunal 
"proef'ssar o julgaI' :l.S eausa" e conflictos entre os Estados 
Ull~ com 0<; outrns)), nessa generalidade estão comprehen
didas as questões de limites ínterestaduaes. 

nesponde-se. : 
(tuando<;p rliz ('eausas::>, entende-se: que não foram im

plicita 01.1 explif'.itamente exceptuadas. 
Ora, tendo por fim averiguar a quem -compete o poder; 

o iJnperio !'l jurisdierão de uma parte do territorio nacional: 
e ~Ião dil"imir rlisput ,1 sobre o ,rjominio do solo, as questões 
de limites são puramente politic<ls. e como taes implicita
ment.e rxceptuadas da cODlp",tcDcia dos tribunaes, Tambem 
é eXl'licita a exclusão rlesde que o art. 34, n. 10, da Con
stitui\:ãG d"1l ao Congresso a competencia «privatiya, de 
resolver clefiniti\,[)mpnte sobre limites dos Estados. 

H~ uma 10giea no erro. 
Desde que se admitte o remedio judicial para estas si

hi::tç'ões, f'urgl'm as difficuldades umas apóIl outras, e solu
çriei! fatalmente erradas tambem. 
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Qu 8.1 ::t ac.çiío a intentar? real ou pessoal? 
1 uch qlW ('si~te na zona litigiosa tem dono, as propria3 

t \'lT~H d8yolutas foram alienadas e passaram ao dominio 
priY:lào, a nem um elos rnntendores assiste o «jus in re~, 
nem um delles allega dominio. Portanto. não cabe a reivin
li;céJção. 

OccorrCll ,pedir' emprestado ao IJisco, como eJficasis~imo, 
o processo 8mpreg"do llas alfândegas para supprir as defici
encia,; da paula, e evitar que uma me-rcadoria nOva ou ainda 
nãl) :c1assificc:da, posto que já conhecida, escape á l'êde do 
imposto de importação. 

PJ'opunlla-se reivindicar jnrisdicção á semelhança d;e 
reivindicar dominio. O novo methodo, a assemelhação, en
I'l(ju(,c'cl'ia prodigiosamente a doutrina das acções e teria 
Qpplirações muito variadas. 

lI:felizmente, não póde ser explorado o veio que se 
afigur,n"" de infinita riquera. P:1l'a a reivindIcação 'propria
nwnit' ,dita falLan! o domínio, para a elo novo methodo 
faltava {t jurisclicção, Santa Catharilla ,cOlufessa nunca ter 
exercido auLoridü;de DO Contestado. 

Será uma acção possessoria ? O execNente não tem posse 
de um dia, o executado tem-a de seculo e meio ou dous 
seeulos. Quatro geraçõ€s 8uccederam-se, das quaes umas 
contribuíram com o seu heroismü, por vezes selvagem, para 
as lendas rio novo mundo, dilataram o territorio portu,guez, 
em batalhas com os hespanhóes; com os jesuitas das Missões, 
com as tl'lbus ferozes que de quando em quando ainda fazem 
devastações naquellas paragens; outros abriram 'estradas por 
entre sertões bravios; povoaram de rebanhos e ma;nadas os 
campos, cultivaram a terra, edificaram freguezias, villas, 
crearam comar-cas, levantaram igrejas, erigiram altares, e 
ti yeram o seu rio «J ordão» e a sua cidade de «Palmas ~. 

Mas Santa Catharina que durante esse tempo nos sub
trahia Campos Novos, Curitibanos e São Bento, adormecera 
ti beira-mar, e agora desperta para a conquista, que se lhe 
afigurou suave, de um terço do territorio do Paraná, não 
quer" ouvir fallar em posse. Acha inconveniente a discussão 
nesse terreno. 

Póde o B~asil fazer-s'e o mais denodado camp'eão do 
«uH possidetis» e disso tirar proveito no Amapá contra a 
França, e nas lIIissões contra a Argentina, mas aqui; entre 
nós, 8m familia, deve-se confessar que isso n[to passa de um 
bom «truc» diplomati{:o. 

Quem tinha a posse do cont.estado eram os hespanhóes; 
e O~ indios seus alliados, sob o commando dos jesuitas. Os 
paulistas os desalojaram, e transferiram para si e seus sue
cessores a poss,e, que sem i,nterrupção nem eonLestaoãQ, tem 
exercido por espaço de tempo immemorial. 

" Isso aJlegámos contra a Argentina, e o arbitro Cleveland 
dooidiu a nosso fa.vor, em memoria do que deu o Paraná a 
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uma de suas poyoações Ü' nome de Clevelandia, em vez de 
Bella Vista, com CJue figura ainda em al3uns mappas. 

E,ntretanto, a jurisdicefio de dous seculos valeu menos 
CJue uma provisão exp.e.dida de Portugal em 1747, ou em 
1749, dispondo sobre terras desconhecidas, que por sua vez 
ficou desconhecida e não cumprida (l\laJ'I1a, «Exp. HisL., 
Jurid.», pago 357) até que o ,Supremo Tribunal insuflou-lhe 
o sopro reanimador! 

Foram postos á margem os nossos hstoriadores Var
nhagell1 e Rio Branco, longamente transcriptos nas razões 
finaes da causa, e não se indagou por que succederam-sc os 
soberanos desde a monal'dlia absoluta atp a temporada, da 
colonia ao reino unido, da união á independencía, sem que 
nem um deJles fizesse cumprir as provisões no sentido que 
110'] e se lhes attribue. 

Entendeu o Supremo Tribunal ob'edecel' ao al't. 83 da 
Constituição, que diz: 

«Continuam em yigor, emLIuanto uão forem 1'evo
:gadas as leis do antigo regimen, no CJue explióta ou 
implicitamente não for contrario ao systema de go
verno firmado pela. Constituição, caos principios 
nella co.nsagrados». 

Pois uma. provisão real, ou ,carta regia, dispondo sohl'\.J 
a divisão do tel'ritorio sobre a jurisdicção dos governadores; 
capitães-móres e ouvidores, póde lá estar de accôrdo com o 
systema constitucional ou da Republ ica ? 

l\1ateria política, implicitamente revogada, por incom
pativel com a no\'a ordem de cousas são esses documentos, 
na maior parte illegiveis hoj e. 

Resta o facto irreduclivel. 
A Republica encontrou o Paraná com as divisas de J865. 
Só o Congresso Nacional poderá dar-lhe outros. Não s'e 

Ih'a de voltar pa.ra dous seculos antes, e desenterrar provi
sões e cartas regias que não foram cumpridas, ,nem eonhe
cidü5 ou foram entendidas diyersamente do que hoje se 
pretende. 

O melhor interprete das leis é o costume. 
A maior sagração do dir.eito é o tempo. 

,* 
.~. \t 

Nâo sendo acção possesol'ia, sel"ã demarcação ou avi
ventação de marcos para se reassignar'em limites (jue a 
acção do tempo ou facto humano tonnaram confusos? 

Muito outro seria o processo qual o do decreto n. 720, 
de 5 de setembro de 1890. 

Não é a accãocomuni dividendo. para a partil'ha de 
cousa possuida em commUm, nem alguma das que na'8çe'91 
dos contraclos e convenças. 
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Debalde procuramos enquadrar no processo civil a acçáo 
originario n. 7. 

Os proprios jurisconsultos que tcem patrocinado a causa 
de Santa Catharina divergem notavelmente de opinião, 

O conselheiro Mafra iutentou uma acção de reivindicação 
ainda q!.16 C-Om manifesta hesitação. 

O viSiconde de Ouro Preto pediu uma demarcação de di
visas, com a nomeação de arbitros e rr.,ais formalidades inhe
rente,; a esta especie de demandas. 

O Sr. ministI'o Epitacio Pessoa desiste das diligencias 
pedidas, e requer que o Paraná seja intimado a entregar a 
S'l!ltil Catharilia causa certa, a qual causa cel'ta seria a jurisdi
<:~1io sobre a zona contest.ada. Como :"1 o imperio, o mando, a au
toridade sobre pessoas e eousas, que constibe a jurisdicção. 
tiwsse uma realidade objectiva e pudesse ser entregue do 
mei$JnO modo que um corpo, substancia material. 

Admittida a competencia do S. T., fOI'çoso era receb€r 
a demanda, ainda que por meio de uma acção desconhecida 
no fôra, e cuja mal'cba e meios de prova ficavam ao arbitrio 
do :lutor. 

J!: foi esse o seg'mdo Arro, conseqnencia logica do pri
meiro. 

* 
IJheg::lda a phase dn cxcc.ução, o digno relator, julgaR

do-se autorizado a continuar na mesma qualidade, deferiu 
tiiversos requerimentos, expediu uma precataria ao juiz da 
Iw~ção do Paraná, para fazer citar o Presidente do Es
tade> do Paraná, afim dA ter sr,iencia da sentença, Domear 
arbitros e allegar o que fosse a hem de seu direito. 

O j'liz deprecado mandou fazer a intimação, l'eIeebeu os 
lmlbargos á nrecatoria, e julg'ou nulla a citação pela incom
pl1tencia do relator, cujas funcções tinham terminado com 
o ,julgamento da acção. 

Por esse simples a'.cto de cumprimento do dever, foi o 
juiz seccional suspenso, processado e condemnado «ab irato», 
mai:' em embargo~ o Tribunal rer,onheceu-1he a iunocencia, 
porque 

« sendo incontestavel a in:competencia do ministro r8· 
lator do feito, no S'lp. T, Federal, terminado pelo seu 
julgamento final, para funccionar no processo da ex
ecução da sentença". - é fóra de toda a duvida que 
os actos articulados no IIbello, attribuidos ao juiz que
rellado, decorrentes s6 e exclusivamente do fact-O do 
seu desconhecimento da competencia que se attrib'le 
o ministro relator do feito em questão, não constituem 
delicto, , . » 

Não s6 o E. T. nobremente se penitenciava do terceiro 
erro commettido, pretendendo executar uma sentença nulla 
q;ex-radice n, mas ainda discutia uma illdicaCão para acc-re-
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~Cf~ntar ao seu Regimento um capitulo sobre a i.lxec'lcão das 
sentença.s de limites, indi!:ação que não logrou approvação, 
l~or tel' o Trilmmil considerado, mUlto acertadamente, não 
Sei' da sua competencia fazer leis de processo. 

Era a vez de pronunciar-se o Legislativo, e um projecto 
foi apresentada no Senado para preeNic,her a supposta lacuna. 
Depois de ligeira disc'lssão, e proposto um substitutivo, foi 
sepultado na pasta de uma Corr.missão e retirado da ordem 
do di'a, quando o se'] merecido destino era a rejeIção sem 
mai'l delonga. 

Com effeito, lei regulando a execução de sentelilça sobre 
limites não existe, e não deVIa existir, parque ao Poder 
Judiciario não compete cOFlhecer de taes questões. 

Só l1a uma sahida airosa, dign.a e justa para o atalho 
em que nos debatemos todos: é retroceder, voltar á estrada 
larga, reCOrrll€irer o Supremo Tribunal a S'Ja incompeteIDcia, 
ü 'Jumprir o Legislati"o a obrigação que lhe assiste de re
~;c,]\'el' definitivamente sobre os limites do Paraná e Santa 
CatharÍ!i)a. 

Si, H deEveito de tudo, o Supremo Trib'Jnal julgar-se com
petente para resolver uma questão de limites, por uma accão 
l'eivmdieatoria, em que não se allega dominio, posse 0'.1 ju
rísdieção, não deixará de reconhecer que no iCOrrer do 
pl{'ito foram preteridas fórnmlas essenciaes, como o terem se 
dado de suspeitos cinco juizes sem que declarassem os mo
tivos da suspeição, conform,e determina o al't. 103 do Regim. 
Intern., de accôrdo com a Consol., parte 2." art. 64; ter 
cOIDtinuado a despachar juiz que se tinha lánçado de sus
peito; ter um revisor cedido a S'.1a funcção a outro minis
tro" qU8 teve os autos na sua corwlusão tres dias, e só pôde 
decH]Il' por sua muita illustração, e conhecimentos adquiri
dos <aliunde". não pelo allegado e provado, corno é de lei. 

«O juiz dá sentença pelo que acha alle.ga.do e provado, 
ainda ''lue lhe a consciencia dite outra cousa, e elle saiba 
a verdade ser em contrario, porque sómente ao PlI'i)}cipe, 
que nfílo reconhece superior, é outorgado po[' direito ~ue 
julgue segundo sua consciencia, não curando de allegações 
e provas em contrario.» 

E, ordGnando o processo para que corra os devidos tra
mites, reconhecerá afinal o E. T. que não tem pl'ocedellCia 
a allegação contra a prescripção, porque 

onde a lei estylo ou costume de nossos reinos dispõem, 
cessam todas as outras leis e direito, .(Ord., I. 3, G4). 

Ora, no direito publi~o hrasileiro o I( uli-possidetis» é 
uma conquista, contra a qual nada póde a jurisprudencia es-
trangeira, , 

Quando em sua sabedoria assim não julgue, ha de re
C'onhecer boa e legi.tima a posse immemorial que os para-

s, - Ve\. IH 31 
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naenses herdaram de SeUS anteJlas~ados, não contra Santa 
Cathal'ina, que nada possuia no COl1lestado, mas contra os 
castelhano,;, tJue em rl1de~ bataElas i'oram vic''Jcidos pelos pau
listas, e corrI us je._ui~as e o Si:'U (~':L'l'Cltu (C; indic,:3 ti~\fcrarn 
ele ver arrazados o:> SetF~ PQ\'OS das ~lissões, 

O Paraná allega o mesmo direito que o Brasil allegou 
contra a Republica Argenti:1a, e que lhe deu g-anJlO de L~ausa 
perante o iniegerrimo ele', eJc:nt) , 

Não se comprehende Cjue para o estrangeil'o fosse o Pa
raná legitimo possuidor, e para a i\ação brasileira, perante 
a sua justiç.a, não passe de um inLruso. 

Supponha-se, toda\ia. ,~ac1 al'gumentum tantum », Cjue o 
E. T, 8 competente quando ha lilllites fixados por le i. ~in
guem contestaráCjue a cOll1pele~Lcia ,: C~G COC':;f13SS0, (juanclo 
taes limites não existem, ou, 1:01110 n,) caso em dlscussào, só 
os ha (;8 lac,\o ou pl'ovisorws, 

Da «Exposiç;;o Hi'LOl'Íl:o-,hll'icilca », do cosellIeiro IIlafla, 
extra'h imos, em resumo, as passa,:; ens :le~~lI in teOi, qu 8 mostram 
nunca ter haYido dl\'isar, ,mão 'te facto. el1Gre as duas Pro
ViIlGias, 

Em 18:38, uma eOl1l111lSsão CO'llPU::di ,j,) cLele de e,.;qua
dra "rello ~ ,\lvim, l'atllanIlen~cc, do ma,lOl' En~nlrd, tjue re
jlresentou :-:;aIl(a Call1al'im: llu P,ll'lamelllo, e por muitos all-, 
nos residiu no Desterro, acluallll,'elltlo l'lol'iallup,j]i", anele ()Oll

st,ít~liLl família e ten' numerosos clescellclenLes, e cio capitão 
Albino de CarY3 lho, que não se sabe si Lambem era catha
rinense de nascimento ou adoptiYo, deu um parecer em 
que recanhece que, « não tendo o alvará de 1820 designado a 
extensão e limites do lerl1lode Lages », POl' felicidac\e veio ás 
lJ'J,ãos da commbsão um «mappa » (anonymo, ao fjUe parec.e), 
'Sobre o qual, «. lanG~\l1do-se um simples golpe d,? vis La» se de
para com o mais bello e «conveniente» [ermo de limites «{jue 
se podia deseja!'»." divisa que, " complcla juslo COlÍl o que 
já é conbecido pelo sul, o justo perimetro, « que convém de
cretar}) . 

Diz a commissão que não de\'c a linha divisoria abrange!' 
mais terreno para o norte, porque seriam feridos os interes
ses de S. Pau!o: nem mais ao sul dos fios I~egl'o e ,CoritYba, 
porque «8. Paula já possuc: tenen!) 1:'111 demasia,); entl'etanto, 
que pel8 J)eCjuenez de tr'nilorio fjUe Santa Catrarina pOSSl\t~ 
da «Serra Geral para o Mar», tlJrna-~e uma il11portante «acqui
sição» ao desenyoI-,'imento I~ futuI'a gr'anc](.z2 Gesi.a provinc,ia 
a pon;;ão 11ue o mappa junio «Jaz perl811cel' ;10 121'nli);) da \ilIa 
ele L8gE:S, \}Iarn~, pag, J:SO ic' i:e3uinl:"~ 

Em 18:1, os Prpsidcntes de 8, Paulo e Santa Catharina 
pediam-se mutuamenle esclarecimentos sobre as divisas de 
Lages (que segundo o accórdão de" iam estar determinadas 
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pelos alvarás de 11)20 e 13:21:" e ~oncoj'daY::nn em submetter 
LI (luestão ao [locl,'r eOlll\Jelpnk, a assembléa geral legislat,iva. 

} .. ' le::;islatul'a loc~!l Sl.lggPI·i1.1, em l8d e lSj5, o Presi
dente ue ~ai]lCL CaLllRnn;x a cOI1\"eiJiencia de pedir ao legisla
tivo nadol1::ll i: p:cmLJl~ü(;iLü ele Ull1a lei que «fiXaoiSe 05 h-
lTI1Ll:'S») é'lltn: JS ,;u,,~ ])1 o'dnr:lils. -

iJu2s lé'i,r(3SCl1WçC,('s in a a:o:óembléa calbarinense, em 
virluâe Lia.'; (luaeS ÍOl prc.senlC' ~l Cama!'3 dos jJel>ll~adOs um 
projeclo ,le lei, l)1'Ccecilclo de ~)arecer de Commissão, em que 
se diz ter siclo mOliyo da represenlação a confusão ou duvida 
«por não liayer dema1'L'3cão L10 terlllO do municipio Ôl3 Lages», 
emquaoto pertencia á Plol'incia de ~. Paulo, «sendo da mes
ma fórma» incorporado á de Santa Cabharina; por isso en
tende cleyerem ser limites os exarados na representação. 

O projecto de lei dizia: 
OG0\8rno fil:a alltol'i~ado a manelar dous engenheiros 

para JIlvestigaI'cm Os melhores <<limites naturaes», que hajam 
enlI'13 as Provincias de ;~. Paulo e Santa Catharína, bem como 
de Qual das Pl'ovincia~ licam mais proximils os campos de 
Palmas, em louas as (!irecções, leyalltanc\o a carta topogra
p1lica, (2 prc:slando as infot'ma('ÕeS'fuc pOi'S3111 esclarecer 'lJual
(íuer cll1\llla a r8sveitO; fic2.nrJo P01' emquanto cada uma das 
ProYlncias com a jL!risc1icç~lO 501)1'e' o:, terrenos de ,que estão 
de pOS:ie, e sem eHeilo a,s JiSpO~lÇÕ8S em contrario. (Mafra, 
pago ~11 ~ ~13 .. ' 

FmW51 e lS5'Í, o Deputado, yor Santa Cathal'ina, Joa
quim .1.ugustu elo Li\Tamento, apresentou dous pl'ojectos, o 
primeiro: «O fio C:alloinha-e é a divisa entre a ProYincia de 
S, Pau lo e (1 munICípio de Lages», e o segundo, dando como 
djyisa daquclla provincia com a do Paraná o rio Sahy Grande 
e o rio Negro e «aquelle em que elle desagua». 

E' semivcl a clifferenca entre os dous projectos, e seu 
autor é o primeiro a declarar que, pelo Que respeita á Pro
víncia do Paraná, nada ha de certo sobre limites com Santa 
Calharina, (~laIra, pags, +19 e 424.) 

O conselheiro Zacharias, com a sua grande autoridade, 
acOnSellJ3 a a5seml,léa do PaJ'aná a dirigir-se ao poder com
petente, fazendo sensivel a necessidade de adaptarem-se os 
limites qUê indica, ou olllros flue pareç·am nnrelhores. 

A Commissão termina o seu parecer com um pI'ojecto que 
contém o 

.-\1'[. 2." O Goyerno determinará, depois dos exames 
nec('ssario3, (li' limites entre as Províncias do Paraná 
e de Santa Calharina, sujeitando a demarcação que 
fizer á apjJro1"ação do CorDa Leg'islativo. 

esse: estado de comas, em que reinava a incerteza, paz 
t.ermo l)l'oYisoriamente o deeretl) n. 3.3'j"8, de 16 de janeiro 
de t865. 

Tendo em contestação as duvidas que se têm sus,ciiJado 
sobre os verdadeiros limites da Provincia do Pa.raná com a 
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de Santa Ca thal'ina, c querendo pôr termo aos conflictos de 
jurisdlcção que se teem dada entre as autoridades das duas 
P'rovincias: - Hei por bem ordenar que, emquanto a Assem
bléa Geral Lcgislatin não re~olvel' definitivamente sobre este 
objecto, Se obsern o seguinte: 

Art. L° ,Os limites entre as Províncias do Paraná e Santa 
Catharina são provisoriamente fixados pelo rio Sahyguaçú, 
Serra do Mar, Rio IIIarombas, desde sua \'ertente até o das 
Canoas, e por este até ú rio U ruguay , 

Art, 'Z,o Ficam revogadas as disposições em coritra!'io. 
Expediu-se meZcs depois o aviso de 21 de outubro de 

1865, pedindo ao Presidente do Paraná informações sobre a 
execução do decreto n. 3,378 'e suspendendo-a até nova ordem. 

Seguiu-se logo o aviso de '.''.' de novembro de 1878, re
solvendo I~onflirtos entre commissal'ios de medição de tel'ras, 
«e dando no\'a ordem» para ·que sejam observados os limites 
traçados [lelo decreto n, 3, 37'lí, de 16 de janeir'o de 1865. 

Finalmente n aviso de 15 ele janeiro de 1879, alterando o 
disposto no aviso 11. lti, clt' :22 de llovembro de 1878, quanto 
á fixa<:ão lH'O\'i~o['ia de limites pelo rio 1\larombas, mandou 
que éste" ."C olJSi:'l'"em pelos rios do iPeixe e Uruguey, «por 
solicitação ela presid"llcia ela Pl'o\'incia ele Santa Cat'l1al'ina:!>. 

O lt'slemunllO unallill1l' do~ (;o\'('rnadore,s, !leifislatul'as, 
DepuladO, e l\lini~tros aHIl'lna não existirem limites conlJeci
dos ent.re a3 duas Pro\'ill~ias. 

DE <) aCI.'ôl'llJ I) de 1\) 11 : 

<~A COl1'<tituicão do IJll]JPl'io. di,3/JOlldo 1IU al'l. :.!" que -
LI [t'l'ritorio bl'a·,i]eÍl'o ,; diúdido em Pl'o\'imias, !la fôrma em 
que actualmcllt(· se aclla, as (]uaes poelel'ão se!' subdivididas, 
como pedir o lJell1 do E8lado, «fixou-lhes os limites Que ti
nham comu capitanias gel'acs.» 

Ha Ulll duplo equivoco nas palavras gripllada~ do \'. ac
eórdáo em "eguida ao texto constitucional. Não só elas capi
tanias gel'aps se formaram a" ProYincias, mas tambem das 
capitanias subordinadas c das capitanias indepemdentes. N 
Constituição elo lmp"l'io «não fixou limites», reconheceu o. 
«slat,u qn o» , 

As~im o territol'io de caela Pl'ovincia se extenderia até 
onde chegassE' a acção dt' seu governo, o exercicio de sua ju
risdicção. houvesse ou não divisas demarcadas. No primeiro 
caso, seriam limites não fixados pela Constituicão, mas por 
acto anterior; no ~egli'Ddo, :havería a posse de j urisdicção. L\ 
ronstítuição elo 'Imperio muito sabiamente evitou traçar a 
divisão do, territorio nacional. pois não dispunha de esta tis
tieas e estudos ('hol'Ogl'aplü~os.que ainda 'hoje, nOjenta ar1IlOS 
depois, são deficientíssimos, sem embargo de trabalhos pos
teriores, e do subsidio que para a oürganizacã'o do mapPa do. 
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Brasil teem trazido as estradas de ferro, a navegação fluvial 
os tele:graphos (' outras emprezas. O Jrogislador constituinte 
limitou-se discrelaJ'nente a sanccionar o facto, dizendo «na 
fôrma ém que actualmente se acha). 

Não procedeu de outra maneira a Constituicão da Hepu
blica «cada uma das antigas Províncias formará um Estado.». 

Um dos absurdos da applicação do processo commum a 
estes especialissimos pleitos é assignarem-se prazos de cinco 
a dez dias ao réo para examinar documentos de' duvidosa au
thenticidade, produzidos «ex-adverso », llelll sempre encontra
dos !las colleecões oHiciaes, e por sua \'ez coordenar cente
nas de alfarrabios, amal'elleeidos pela acção do tempo, I'en
diHlados ela traço, de calligraphia desusada, liJlguagem dif
fusa e archaica, periodos de legua e meia. ortl1ogTaphia ain
da mais fanta'stiL'a ,do que a actual: pen,30estudo dr provi
s'ões, eartas regias. alyarás, regimentos. resoluções, avisos. 
assentos, mappas, tanta vez levantados IlJOl' geogl'aphos de 
gabinete, sem eonheeimeIlto do lncal, traçando frontril'as a 
regua e lapis. Do Reino se legislaya sobre um iJujz fluasi in
teiramente desconhecido. dayum-sf' [lI'oYidencias de caractel' 
administrativo. que perderam u t'uzão de srl'. attendiallt a 
circumstanciasquc passarem, a inl('rr~se, tl'ansitorios, âe Ila
muito sepultados, 

Neste l'apido estudo, o Paraná destacal'Ú apclla.; ;l.lgUI1S 
dos documentos que OffCrf'l'ell com o~ embargos. l' dos 1m, i
tos colleelon8dos em dous volumes sob n titulo' «DocuD\f'lllns 
comprobatorios dos clirrltos cio Pal'anú na ,questão dI' lilllil('s 
com Santa 'Cathaj'jlIa». pejo SI'. Romario l\1arlin8, C/ue lon
gamente e com rara proficieneia em "arins opuseu1os se tem 
oceupado do aS.3ump1.o. 

Que bem se podelia resumÍl' a J.lefesa do Paraná ;l. este 
\'otodo l'efcrido rscriptor: seja deddicla a causa a 1'a\'ot· do 
autor. se elle apresentar um só titulo 'que dê o rio Iguas;;ú 
como limite entre -as Capitanias ele S, Paulo e de Santa Ca
tbarilla. 

~ão menos preciosos são os cadrrnos di' tiS, ! a 1:2. es
trabidos da Torre do Tombo, contendo alguns -documento,;; sô 
ultimamente obtidos pelOS cuidados do 'SI' ,~roysés ~lal'coll
des. Merecem consulta as eonferencias dos 81's, Ernesto de 
Oliveira e 'Ermelino Leão,que eonem impressas, 

A capitania de S. paulo, criada por Carta Pateute de 23 
de novembro de 1100, c.omprelIendia os tCITitorios que hoje 
sã'o de S, Paulo, ~rinas, Goyaz, ~Iallo Gt'OS80, Paraná, Santa 
Catharina e Rio Grande do Sul até a eolonia do Sacramento. 
Os primeiros GovernadOl'es l'esidiam em ~íina~ que POt' is~o 
prospel'ou muito e veio a formar no\'a capitania indepen
dente, 'em 1720, Foram desmembrados de S, 'Pilt,;}o, etll 1738, 
a Ilha de Santa Cat!harina ú todo o territol'io do Rio Grande 
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do Sul, desde o rio Uruguay até a colonia do Sacramento, 
para novamente serem anllexaclas á capitania do lRio de Ja
neiro, a que haviam pertencido. .Em t,48, ,destacatI'am-se 
Goyaz e l\Iatto OroS30 para formarem novas capitanias, 

A capitania ele S, Paulo, redmida aos territorios actuaes 
de S, Paulo, Pafélil8, e «continente) de Santa Catharina, foi 
supprimida e annexada á capitania do Rio ele Janeiro nesse 
mesmo anno de 1,48, 

Ficou portanto a capitania do Rio ele Janeiro para a 
banda do Sul até a Colonia elo ~\acramento; a «(ilha» e o «con
tinente» ele Saní 2 C8tharina ficaram /18 no\'o u.nidos sob o 
governo do capitão-g'pnera1 cio Rio ele hneiro. 

Em 17G5: o Conde til' Oeiras (depois Marques de Pom
bal) restabe1p(~eu a capitania de S, Paulo, A Carta Regia 
de 11 ele janeiro as,~ilm'p expl'lmp : 

Sendo-me presente ~ çeranrlr necessidade que ha 
(fr: SC' erigir go\"C'rnadol' e capilão-general da Capitania 
de S, Paulo, «na mosma fórma e com a mpsnw juris
dicção» C[WO já anteriormente hou\"e neilas fui servido 
«restabelecer) a mesma capitania «a seu antig'o es
tado,» 

O anti,rro estQclo n:í.o norlia scr o de 1,09, em que a Ca
pitania de S, Paillo abrangia ([uasi mp[etc]r elo Brasil. llem o 
de 17:?n. IJwmrlo a Capitania snffr,'l1 () f)T'imeiro dr:O:lTIpmb,a
mento, nom 1 c]p!:':3R, 'l1umclo lprr1eu 8 «ilha,) c1r Santa r:a
tllarilla, \' n lerril(wic1 c1n Rio Granel" cio ~'n1. OI) Urngnay a 
Sacramonto Era som a mOllor rIU\ id? () do 1-;-.11', Cfllanc10 
reduzida ao te['J'ilol'io ,11' S ril1~ln, Par8118 o <~ rílnUnentp») ele' 
Santa Cal'haf'inD, fOl :"l1Jlj1rirnic!0, 

Y,'lo COIlsta dp t"rJ8 ;). rnITe~poj1Jlpnr'Í1 tln morf!:lc1i) {I" ]\,[a
(heus, e clt' l1\1Trlel'OSns arfl)~ cia rtlOnal'C'l!lirl 1"01"1]2"e7,a f1 :In" 
goq~['no' ljl\l' "I' S1~rr('rll'l'am })n Brasil 

Su,ct8'nh\':' r'nn 1.1Iiz .\"]":ljn, r;'-I'·"rn'1I1.," r]., J'1"d"ê1'1[I,\ 

(:(1piL:ni:l, ()UI' ~;l,nbl (All~'rjn~ I)S,~(lYíl .dr? iln~>~.(l, G(\, lln_~~ llPSg:] 
ele 11'['1',0;](, Cc, (''1:;;1:1, :' ~ir,(r:ll' I'~ Dalll~ cLt y:1\,', C,' :-. Fl':1!l

cisco elo 81l1. COl rNJlcl" nrll':1 o infpri,,]' ,,"PIT:: .-1'-' i (I 11"~111,';' 
até as n~sc.pntc,,; ri"s rios );egrn I Cl1h:1tiio, isto ,\ n selTn 
eOntr8\"l'rtentp riRs 1""1.1J;; ôp"ses dOl\s rio,:;, ebh i 1'\11 {Ínl'8 fl'
et:\ prlra o suL [on~ilude ![9' Bíl rIo meridiano dr GrC'f'D\-,'ic;11, 
pela lombacln rl~, ~P[Tn c\n !\Iar é11!~ 8S G~herl?irns dos rios Ul'U
g1)ay e Tuhilrão, p elo Tuh:vã0 8h:1.i"o ntri L;:q.nma, A C:1pi
tani8 rC'staurar1a ahl'nn~'iR. portante), tocl0 o territOi'io ele São 
Pnulo e PC\rnll<Í, nnis o ser!;"l clr S;lj1t:l C::rlhRTill~ ao Doente 
c1" linh:l rderirh dI' ,\(l0 3!1. Es{;'\",'l';'l ,11R8'1' srrtão n" C(l,mn'l'i 
,i8 Pn!mns, Os C:\l11[H1S No'o~ e ns r::1111POS ctl''' Gllrit;.-b:mos, 
ondC' n, Ll\iz injójol1 "fllnrl8i'ão rIr L~[[I'''. 

Novrnh I' sete 8n'10:, (lfõpni~, 01'1 ,I Q/i'?, [) e!il'2Cnheir", \Véll
(lemar SChlllt>" nO seu P~<1f1D8 de 8:lnb C:lth8rinil, ilinc1n. [raça 
DS limites iwlicados nOr n". Luiz, com ;lS <1ltrfal~ões so,guin
tes: Com~ça na barnl' do rio Sahy, no oreano, pOi:WO ao norte 
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de S. Franc,isco, (em virtude do accôrdo entre dous munrCi
pios da Ga[litllinia de S. Paulo) e vae 10 ou 12 leguas para o 
poente ás cabl'ceiras do rio Cubatão; dahi para o sul na 
dita longitudE', 8fé a barra do rio S. Paulo no Ità:jahy; dahi 
para o sudoeste ~ ganhar ilS cr<beceiras do rio Canoas, desce 
até o Uruguay, e [lar este abaixo até as Missões Argentinas, 
de modo a fica para Santa Catharina o Campo dos Curity
banas com a vi!!" de La[!f's, cOmo mandou o Alvará de 9 de 
setpmbro de 1820. 

O Paraná todo, c I) sertão dE' Santa Catharina continua
ram a pertencer ;1 S. Paulo. Só em 1841 um Presidoote de 
SantA CAtlwrin8 lemhrou-se de rec,lamar a jurisdiccão de 
p~ lmas, nO que' nunc~ foi attendido. 

Se até J841 tOdo o ±erri!orio entre os rios Iguassú e Ca
noas-UrUf;nay, ao ;loente ele '19° 30 de longitude de Green
wich, perfenr.ia ~1 :>'. Paulo, e fazia parte da 5' comarca, que 
era a ele Corit::ba, ná" se comprehenele como Santa Catha
rina pretiênde se ~lpOôsar do Rio Negro, por exemplo, que está 
incluido nessa rer;Í1io. 

Samr~l C~n][lrinn teye urna pstreita tira de costa, «in de
t"rminac!;n. com o clistriclo de La,",es sómente nO interior. 

O desF mbrar,rcllior Pardin 11(>.. 01l\'ielor geral de S. Paulo, 
Org:mi:ó~nrJo " .ins! i~:\ de S\1" I:omarca. clá o ,;;eguinte pTovi
mi'a:li o rm Coritylla: 

001"10 ~~. ]',1. ... sendo servido mandar governa
dor pal'a ~c Cidade de S. Pf\u]o e I\finas Geraes, sepa
rando-o do Rir) ele JnnpÍro. dpterminou CJUP este ficasse 
rom :1 jurisrlicçâo de srcrr:t 8Jp.ixO e 8f[uelle' com a 
que pstão de serr8 para cima. Nesta conformidade 
fie8 o lprmo dpsh villa "erndo do. pico ele serra pf\ra 
cima. p delta DarA b8ixO o lermo d8. villa de P:'\r<ma
gU8, como [!té :lgOl'a se pratirou, e assim ficou tam
hem ,endo ri rei'ppito elas mais Vill8.S que forem da 
serra parn },ú:;:,o com q\1f' j1i1ssam eonfinar. 

Depois de determinar que ao norte a diviSa será o rio 
Itararé, accrl'scenta: 

(,De sorte que tudo que fica do dito rio para cá. 
é do. termo desta "ilIa de Corityba... o que terão en
fendIdo para que. em todo este territorio do rio !ta
ra!';) para a part.e do sul, com o mais que .fica da serra 
acnTIa e .~ertões exercitar esta camara suas Jurisdi
rljões e oS juizes ordinarios as suas.». 

Ede pro,·imento foi ratificado- pelo ouvidor Faria, e ap
provado Tlor carta régia de 1722. 

Quando Sf~ crenu a ouvidoria de Santa Cafharina foram 
dadas. as divisas "para o nortp pela barra austral do ~io São 
FranCISCo. pele' cuba tão do mesmo rio, e pelo rio Negro, que 
se mete no grande de Corltyba.». 
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A C. R. não indica a divisa occidental, e deixa uma so
lução de continuidade entre o Cubatã,o e o rio Negl'o. 

O ouvidor Faria em provimento as caIDaras de S/a. Catha
rina e Laguna fixou os limites aa oeste pela serra do Mar, e 
os· de CoritYba com Viamão, pela fazenda do «defunto Carva
lho.". Ao sul do ria das Caveil'as, <<ultimO' rio da Capitania de 
Paulo. fica a Tapéra do defunto Carvalho" que é o limite 
desta capitania nos campos das Lages1>, como se ve do ITI
NERARlO DA CIDADE DE S. PAULO PARA o coNIT1NENTE DE VIA,~ÃO, 
precioso documento descoberto pelo Sr. l\Ioyses Marcondes; 
does. a f13. e fls. 

O limite de Santa CQtharina era a Serl'a do Mar; Só dous 
annos depois de rreada a ouvidoriQ, foi que a Hespanha tro
cou as terras a O. da linha do tratado- de 'fordesillas, por 
outras de Portugal. Santa Gatharina não podia possuir em 1749 
o que só em 1751 foi ephemeramente incorporado ao dO'11inio 
poriuguez, oll'erva o Sr .. E. de Leão. nem ha motivo para 
;;e dizer que o alvará de 1820 lhe l'estituiu o que já era 
seu, pois o que ella disputaVa era o territori,o ao S. do rio 
dns Canoas. affluente do Ul'uguay. 

Alexandre de Gusmão, negociador do traiado de Madrid; 
dizia: 

Bem snbe V. S. quI' o que possuímos até ag\Jru 
(1751) da Corityba para o sul, era unicamente, <lté 
o Via mãO. I) terreno desde o caminho para Q. mar, que 
Da parte onde mais entra pela terra ~( {jpntrC!, disl nrá 
do l113,r 15 Ll':GUAS, 

()~ limites de Lages, proYÍsorios, de facto e inromp!e
(0.'" lllas senlLJl'e respeitados, eram pejo rio Canoas, e passo 
do Canoinhas, conforme a declaração do, desembargador 
RodrIgues de Carvalho, Presidente de Sania CathQrina, em 
182\ . 

A representação sobre o desdobramento das comarcas de 
S. Pedro e Santa Cntharina propõe para o limite da futura 
cmnarca de Sanla C3tlwpína, cOm Paranaguá e CoriLyba, a 
oeste (I sprtão onde prinripia o Lermo da villa de Lages. 

A demarcação com o rio de S. Pedro (Viamão) em 1773 
déra por limite o rio Peloias, como attesta COl'r(~a Pinto. 

A área de Lages é avaliada em 200 leguas quadradas, 
e Santa Cafharínn pretende0 haver do Paraná uma área de 
L 5:31 leguas quadradas, Tamrtnha extensão não tem a Gre
ela, a Belgira. c os Estados brasileiros de Sergipe (, Espirito 
Santo. 

Na mesma data em que Lages foi desannexada de São 
Paulo, 9 de setembro de 1820, uma cart a régia. l11<lndava AO 
Go\-e1'lwdorde S. Paulo. que prOvidenciasse para melhornr 
118 cOndj~õrs d" e,j radn {le S. IPnulo a Lages. 

ComI) judlCiof;:Jmpnte observa o collecionador àos «Do
rumentos cornprobaiOT'ios». este documento é decisivo em 
fayor da jurisdiccão paulista. 
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OitOo aviso., confirmam este modo de ver: 
. - dando (Ordens ao goyerno de S. Paulo sobre a estrada 

da Mala !mO ponto do Espigão. da partr de Lages», e assigna
lando perfeitamenle a jurisd1cção paulista ao sul do 1'10 
Negro ;üé a ~erra Gei'al; 

~ sobre serviços da estrada da Mata, «em S. Paulo.", e 
das Caldas de CubaLão, «em Santa Catharina»; 

- mandando S. P~\llo auxiliar o: descobriment.o das 
minas de Taici, a O. do pretendido terreno, de Lag't's; 

80])re Co mesmo assumpto, aO governa de"S. Paulo; 
- ~obre o mesmo assumpto, e bom governo da capita

l1ia de S. Paulo; I 

- sobre sesmarias a açorianos «na estra,da que. vae a. 
Lages1> : 

- que o sargento-móI' .João da Silva Machado não seja. 
clislrahido' da commissão E!xplü:ra.do1'a do Taió; 

- dizendo que não tem fundamento algum a represen
tação contra a desannexação de Lages, pois tão sómenle se 
desallnexou a \"JLLA das Lages, por ser mais conveniente, em 
razão da estrada das Caldas do Cuba tão . 

Estes avisos são de 30 de setembro (do.us), 2 de outu
fubro, 11 e 18 de dezembro de 1820, 9 e 15 de janeiro de 
182J. 

(Documentos pomprobatGrios, vol. n, pago U. 159 e seg.-. 
Qual sej~ o ponto do E;;r)Ígão rla parte da vilIa das La

ges, C'l111 a Yilla ~oya do Principp de Santo Antonio da 
Lapn, vf-se dn representação pedindo u elevação da fregjue_ 
lia [l "illa, dando-Jll!' cnmo limite par<l o sertão, «o rio que 
<lU· agora serve por divisa da villade Lages que fica no in-
11"1'i01' do dito sertão em muita distancia de uma e outraJ>; 

- dI) neto de' elevação da freguezia a villa, dividindo 
«com ,1 banda da villa di: Lages o rio chamado Uanoinhas 
que corre no mi'io dos nlJVOS Campestre;; abaixo»): 

- das inf.trucçõ,·g ,de Cor1'l'a Pinto a Bento Gurgel do 
Amaral Anncs, a respeito de direitos fisraes; 

- da rppTesentriçâo de LD.ges (17~)7:;, asseguranrlo que 
() limiLe de S, Paulo com o Rio Grandl' é o rio Pelotas, e 
que dahi atr' os limites da freguezia di' Santo AntOnio (h 
Lapa, onde finr!a o districfo rle La@es, haverá mais de 90 le
glHiS: 

- do trono da creação da parochia da Lapa. que ter
mina <lna Estiva que estú 110 meio ,do sertão que se extende 
pill'a "illa de Lages)); 

- do officio dO Presidente de S. Paulo, sobre a co
marca di' Cor:tyba, ao 8° quesilo: a comill'ca confina ao sul 
rOlll a província de Santa CatlJarina na distancia de 25 le-· 
guas com o rio Canoinl1as. a Ij. com o Mar, a O. cOm o 
sertã:l geral. c' .parece que a natureZ:l mesma mostra que 
pOI' terra a dlY1Sa da nova provincia é Q. Itararé e do Mar 
pelo rio denominado Una. e pela parte ,do «~ul p'elo rio das 
Corre]] tes a entl'<'I' nO de Canoas». (,Cit.. doc, com'P'rob.) 
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São tão abundanfJes Os documentos do Paraná, tal a cópia 
de arzumentos a seu favor, e tão restrictivos os nrazo'S que 
estran~gulam a defesa nela «regulamento commercial», que nos 
vemo" forçados a prescindir do muito mais que teriamos de 
dizer e documentar. 

Julgamos que as publicações feitas e os mappas que jun
tamos, e que são umas testemunhas incorrup'civeis, bastarão 
para corroborar as nossas asserçõ,,~s, que a sabedoria do E. T. 
se dignará supprir. 

Mas algumas palanas. as que nos nerr-lilte o irrisorio 
prazo mercantil flDri' joeirar cl')cl;r,centcs' ohfi'·':JS nos archi
vos de Paraná, S, Paulo, Rio, Portugal c Hespanha, claosi
ficaI-os: estudar mappas; procurar ieis antigas: relatarias; 
etc. 

Ou por superflu3 e f!eTIl'1'1)arlor0, com') S~1steDfamos. ou 
flor omis-i\o elo IE'jíslé'ccélr: r-orno rl011 trinam ,lU' ros mais com
petentes, o certo é Ciue lei feceral não e~iste fl2"r2 a execur:ão 
rle s,mtenr;a~ sobro' limitc's iIlterGst~rh1M:s. 

O autor elo Droje~io de CodigD CiviL CO:1SU1t8r b sobre a 
especíe. depois el" T8fprir-sA ar 'lc'n1inoso ',·0' n do Sr. mi
nistro P2dro Lessa. n,] accão rIo Am2.zonils contra (1 MaUo 
81'08<0. assim cf' exprimiu: . 

«N:'lo é licito c1pscoTI'hecer qUE' ha uma l~L:;t1na. Df"] nosso 
rlireito. rn18nto 20 pr')ces~o a SlO.2'1.':r-se na !'Xi'fllr"''' di' sen
tenças, em r~usas comi' a rl.~ '=IU0' "P t.reta. \" l1G2""S Ir.i, não 
nr()"i(JI~T1J:i~r~Jn 8. r~sroif(), P f0D1.l t[}!1::n 8.ns 1:r']nrinins 
rruanto ,é rgziíniur;,·lir8. clr'nlic"r ,"xe,·,;r;'i11 ri" "TI1::) .srn-
t~nr8, rp'~·l'(-l.S r.~t8.bpt"J('id2S -- n8f;}. ('aUS2S ric 11~311T('zn diffr
rent" ;'l:hnlo~fel-' l1 f íl,2t (!uestãó r~.? 11Jrisdic"ã'n ~ de 11rn1Lf':ls in
terestaclU2J"S 25 nor:1'88 01,e?" referem ~ entreC'l elA cous~-". 
flue esi'io em nnsso Tl~l'rímonio. reoeiem 'er ol;j pc!n ele nos.'e 
p 2fJf)rcheTlç?:0. llr(·r~:l~eíTl frlJcfús - -i11 )8,0 3;_~::-~I~crt~';-(1i~ CC oe
terior3.r".~n " (] <1CI·::-l'~(l1i02.~~O)' r12S L-~i~ 7"pr('T',-~I"'~r:~: <~ in~ti(';:J 
federal ~ent;u eS"8 12CllTl1. ermo a spnUu ·0 l'C";im2T1tn no Sn
nremo Tribunal, qU8 nelo declarou (''cr(. '.l') C[U2, na execuçl"..o 
das sentenras, en1 carL~0:;: cl!?~sa n8Í"ureza «~e .~~}8rclarti o GUIO 
f(Jr c1eterrninado· em )0; ferl f' r3 I». f r at8r!c. cí)n·:el'~ãn ou COIn
j'lfoD1i SSO r12S n8rtl's <For d,~;,"rrD'n"dl)>> f liDé':llR."em r]e fu
tUfO. A J('j a '171'8 aIll1rl? o re"imen!n. ai,.ir!? nfínfoi vot8da. 
:'.[as. aclmittinrlO ([ll" n:"in sei? ·de rl't\'ro 9. lingllaS;pITl, o (!\lI' 

" in~ontest3v('l é 01.'8 fl lei rrferic;~ 11811 esiste. ;:;i existis·se, 
ovlra seria él. fnrma. 1:0r Cf11" SI' trT';,\l'Y> p-nrass"r~o (1 rpSYi
menTi) P ~ Cnmnli['arR,>. O i'e?imento nniu::d ou .,..pnrodll~iria 
a rlisposirRO, ou ~.P112 rl'l,w!fl'l'ic i) leitor. TI"iJ 7P'l'°mente. 
ma::: ri(~ rY','\orio nT'Pci~n" 0. ($'r:c:n-=:r.rd?e;'lfj) ~ 1nf'1'-7~'.~~_ no fitulo 
~DJOT)r;2do. A.ssirn 11:1" s" fez. nnrn1'8 TI?'! ""v~~:. ~ Ipi;> re-
feriT, (Ir) ~, "'on~olid(l~" ~ SE' ,?3ner8.V8. a .~(;lu('~'-) d;> :~ifficnlrl2d8 
nelo :lCc!er comnebmtf'O>" 
. rJ~:i'i rrrleanT0, a,~crf'ccpnt8. o mesmo nrecIR!'o llirisCl)nsuIto: 

E', Dl)is, certo Que, para regul8r a p~8Cur~:l ele s,"nt,enr.8 
da especie considerada, p indispensavel como affirmou I) douto 
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ministro Cardoso de Castro, que o Congresso vote uma lei, 
preenchendo o claro apontado em nossa legislação. 

Emquanto não se votar essa lei, estaremos deanie de uma 
clifficuldad,e josuperavel, pÜib não a Temoverão" juridica
mente, expedienteô adoptados, na occasião, pelo Poder Ju
diciario, que tem de se mover dentro da lei; elle que é a sua 
expressão mais pura: applicando-a; intrepetando-a; porém; 
nunca assumindo a funcção decrear, com todas as peças 
um processo de execução.» ' 

E indo ao encontro do argumento que porventura se 
poderia tírar do preceito Que if'lpõe ao juiz a- obrigaç'ão de 
julgar. airrda no caso de obscuridade ou omissão na lei. €x
pende' os seguirrtes conceitos: 

«(Não tem :applicação ao ~asopresente esse modo de 
~upprir deficiencias ela lei, porque a causa já foi decídi:ia, e 
o expediente ce ~pplic~L m3.ís part.icularmente ao direito 
11l8. ierial substantivo; nã.o é re;r8. do direito formaL do pro
eesso, e muito menos tem cabiment.o em assumpto de COlD
peiencüt, que é ele direito e~tricio, como jámais foi irr'.·ocado 
para dar corpo a uma plnse inteira do processo.) 

Ruy Barbosa, a cujo nome não s,e deve ajunt2x cruali-
1'icati\'f)s. ôisserianr~1) snrflC' o IUPsmo ~ssl1mpto. mosíi'rr qt'e 
nem o decreto n. 848, Ué'in 2. lei n. 2,21. nem o re~i!1lento 
interno [l.r !8C' 1 nem a C:ns r lir!2,:fiD ele 1898, em 01.1t1'O qual·
Lj1l8r acto encerra clisposirão que regl1Je a execuçi'\o :ias causas 
clos Estados uns com os outros. 

Depois de provar que 11a tal preceito constitucional 
exequivel por si mesmo, e r': o que ministra a norma, ou os 
meios pelos quaes se rossa ,pxercer e proteger :l dirci:o Cine 
elle dá, ou cumprir o dever. p rlr~emDenhar o pnC8.r,,:n. ['tiS 
elle impõe. lel;1hi'a crue nem todas as disposições constitu
cinoaes estão ness, caso, As mai" de!l2s. Delo contr?1';,)C'1-
Querem a acção legis]atiy8., para se tornarem eff::ctivas. 
De3tas se diz une dependem de leis organicas. 

Nem isso é p2culiar aO Ti'gimen repuhlicano fer'erativo, 
segunrl0 nos parece. pois já na Constituição ele 18?i ha\'ia 
preceitos de immerliata applic3ção, e outros QC'Dendrnfps de 
leis orclinarias. Podé se dizer que o mesmo ~e da em rrlar;ão 
ás leis Ol'dinarias, depfmdentes ou não, de reg'ulamentos do 
Executiyo. . 

Ri compete <: nriyativamente:'o ao IOongresso N~cioll21 If'_ 
gislar sobr" o. c1irpito pro~p~su81 c18 íl1s(ir,8. flor~ral ~·h~pl'V(\ 
Pou'? BarhC'sa. njn~l]em D~;·'·~rh n~rtic;T)ar rl~~~" ~tf,q",;'·';n. 
por~u8 ~i ~Jçypn: -rJelJa '-f()í\[H't~~~Jp1~S:~, - i? 8 ,inrjsdi("~_0 r~o 
seria nri'.'aliva do ConnT8SS0 NacionaL" . . 

,Contr2 ;) iuri~!lrl1 ~~n(,la do E. rr, c unico r?r.trr~',l é nnl 
aDpello 80 Cur'TrpSSo NêríonaL ~fim ele Que pyQrr,"r,~léJ. nos 
termos da Cons! itui()ão. art. 34 n. 23 a sua funrdn ne le
gislar sobre o direito processual das justiças da União, crie 
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para esse genero de causas, ° processo espec.ial. que a eSDe~ 
cialidade eyidente dellas ('sUá exigido. 

PELO SEU OBJEC'l'O 
PELA QUALID,~DE D.\S PARTES 
PELA lNDOLE DAS RELAÇÕES 

No tücante á exe,cuc,:ão, o S. T. reeollheceu sem hesitação, 
e declarou Wll1 solemnidade, que não lhe era li,cito suj citar á 
praxp das execuçõecs ordinarias os litigios entre os Estados. 

O regimento interno, no art. 90 categoricamente declara 
não existir lei sobre materia,e s·e confessa obrigado a esperar 
que o poder competente a promulgue, 

,:\. Consolidação de 1898 reproduz litf'ralmenle o texto do 
regimeuto, fi: Na execução SC' guardará o que for (j'eterminado 
em lei federal, , ,;J) 

Continúa a disse.rtaçã·o de Ruy Barbosa: 
«Si lei fedC'ral existi,sse para taes execuções, os dous 

textos, em yez de se redigirem, dizendo: «Na execuc,:ão se guar
dará o que «for determinado» em lei federal», naturalmente se 
enunciariam, estabelecendo: «Na execução se guarelará o que 
«está» determinado na lei federal», ou; «~a execllçã·o se guar
dará o que «determina» a lei r,ederab. 

«As leis. que tudo regem, não podem. toclavia, reger a 
grammatica, sem a qual, não logrando ser entendidas, não 
lograrão ser obedecidas, «Mala grammatica vit.anda esl», 

O Reg'iment,o do Supremo Tribunal IFlederal t: a Consoli
dação elas Leis da Justic,:a Federal não podiam tel' [wccaelo Ulo 
claramente contra a grammatica elemental', como o teriam, si 
existindo leis, que determinem o processo da f'xecução nessas 
causas; dissess,em «·0 que fõr determinado», em logal' de «o 
que é» , ou «está», «determinado», 

O :\Iinistro da Justiça, referendario da «'Consolida(~ão», 
SI', Amaro Cavalcanti, (Juando honraya nma da.- cadeiras elo 
E. T" dIsse que 

«nem nas leis ]Jrocessuaes, nem no actual Regimento do 
Supremo Tribunal Federal, se acha ])rovÍLirnciado, por fórm<1 
alguma, ácerca da maneira I' condÍJ~ões segundo ao qual se 
devrl11 considerar ,executadas as decisões deste ribunal. relati
vas 65 Cjuestões de limites f'ntre os IE'Maclos da União», 

«Si nos Estados Unidos a Suprema Côrt.e prevê a ra80S 
omissos do prODesso, como eSSe, é que está autorizada por Ipi 
a fazel-o; o que não se dá com o Poder JudiciQrio no Brasil. 

O l))'oj eeto do Senado 11, 28, de 1910, di7.ia lia ar!. 1'?: 
«A execução das sentent,;as pl'oferidas originaria

mente pelo S. T, ~ão applica.Voeis a.s di-])osi<:ões do 
direit,o -commum pl'oce.osual, com a~ srguintes altr
rac,:.ões: 

a) o relator do processo dn execuc,:ão será o mesmo 
. da causa principal». 
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Dal1i se vê que, 01210 menos na 'Opinião dos signatarios do 
pro,iecto, o processo {;ommum não er,a até. então applicavel ás 
acçõf's originarias, e que ° relator do feJto não o podia ser 
da execução. 

O art. 15 dispunha: 

A 
im-eis 
par1p 
actual 
nisLrc' 

- OS. T. tem competencia para ,prover aos casos 
'Omissos das leis processuaes, até que o CongresLSO Na
cional legisle a respeito. 

COI1ullissão de Jllstiça e Legislaçã'o, composta dos no
Jurisconsultos Oliveira Fi;meiredo. que mais tarde fez 
desle tribunal, 1\'letell0, J. L. Alves. Coelho Campos, 
nEJistro do SuprerrA), e Tavares de Lyra, aclual Mi
dI) Edado, disse em seu part'cer, unanime: 

E' m<lllife8Llnwntr inconstitucional o art. 15. Le
gíSlal' sobre o prQcesso federal, 'ou da justiça local no 
Í)i~t rido FE'deral é attribuição privativa do Congresso 
.'-"(t(:Íonal, que nã __ , póde delegai-a. sobretudo pela fárma 
g('Derira dpsta disposic,:ã'o; que investe oS. T. da fa
útldadc ele provcr sobre as omissões elas leis de pro
~,~~,o em geral, e sem distincção da 1" r 2' instancia.: 

Assim, pe"is, a Gommissão é de pal'ecer que o Se
lI!/()o rejeíle o Pl'()jé'C!D. 

Foi 1:~le retirado da ordem do dia, e nunca llIais appa
receu. 

Que ~l. est.as contl'ovel'sias não se póde applical'oi pi'ocesso 
ui'clinariu. pro\"am sobejall1e~1Íe oS citados textos da .. Gonso
lidar:ãu,', ,eproduzindo ,(1 R€glmento. e Ruy Barbosa transcreve 
nunH~I'l'~US pHssagen~ de decisões americanas, das quaes Só 
tr<lsl;H.!'il'C'm().'l es1 a: 

(,.\tieniu o Ca!'lictel' das paries e a indole da controver
.'lia, .:não podemos, sem commetter grave injusti~,a, applicar 
a esta 11(1('11, qurll'to aos '[Yrazos e termos, as mesmas normas, 
qlll: !'()g'~m os trihunaes de equidade nas acções entre p~rti
culal'e.~. Nos ca:sos desta ultima especie as allegaçães rele
vantes du libello sãu, comparativamente: poucas em numero 
e ,do conhecimento pessoal do individuo" que tem de acudir 
com <l cJJltestacão, J.\Ias em um Iitigio corrw este, e pOlr tan
tos ;\J)no~ pendentes, não permitir a proprw natureza das 
cousas que .oiS litigantes sejam ,capazes de ter a mesma prom
ptidão que um indi\"iduo.» (1'3' PeterE 24. 10 L. Ed. 42'). 

Fallar na pl'cssão do momento, derivada das lutas serta
neja.; cios fanat.icos. talvez adrede preparadas OU favorecidas, 
c,' mo OS 1elegranl'Inas .da A, A., sera argumento «ad terro
rem», ma:- não é juridico nem logico. Ao triibunal não com
pete a policia do contestado, nem indagar si 'Ü~ bandidos mais 
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vezes í em levado o morticínio e o saque a povoações catha
riTlell5éS do que a povOações paranaenses. Publico e notorio 
é qUt ;d511[)~ officiaE':i. dos 111<llS di,,'~;nctl)s, da i)oiícia P<'.-
1,IIJ:It'!lcé, e muito~ dos seus soldados, perderam a vida, lu
[2"(0 (')Ir, .\!UiX0, Tavares, AllemJosiilho, etc. E' conhecido 
(l llléi'l'/l' s<!(Tiricin, das finanças do lJaraná no cumbate ás 
hOldns u;galliladas CID Santa CaUlarina. 

'J'ãe, lOUCo é lieíto oppor a ce! eridade do processo judi
ciallo á lenta ~laborac;:ão legislativa. Esta causa está ~<sub 
j ud ir.e" de sde t 902, ha mais de t3 annos; a execução foi ini
ciada h:l quatro amlOS; duranle o curso do pleito tem falle
cído 011 se aposentado 10 ou '12 ministros, falleceram quatro 
dos ad" 'gados consti tu idos velas partes; tem se succed ido, 
par muitas vezes, os GovernC\dores dos Estados cOntendentes, 
Santa Catharina allega titulos, dos quaes o mais antigo é de 
1 í !;l), e lJ m"ls recente data de 1821. Porque tanto açodamento 
agora? 

Nà(. \10 séntido rasteirinho e pejorativo, mas na grande 
e n,'hrt' "ccepçãLl da p:,lavra, o Supremo é um tribunal poli
hco, (', llã8 póde Sfl' indifferente ás questões vitaes da Fe
del,ac;:àe" CalDo ~,S que i?uteno,em com a paz entre os Estados; 
mas os J','TIécLico", hoje cav<.dleiH'1S andantes da execuça.o da 
sentE bem pocierão amanhã, ;Jura encobrir o seu verda-
deiro _ ; que é o roubo. arVCl1'ar bandeira diversa, e re-
vo!Lal-:": conh'a um:, éxecur:ãü sem lei, 

~,dJ" <) E. T. que o IE'E'!hol' meio de ccmservar integra a 
SUü l11;:jc"tOS& impassibilidade não é as.sumir o papel de le
gi~Lc1Ol', nem despOjar da sua posse a quem a tem imme
ffiL',J lal. 

A", cnmclusõcs dos embargos, já enunciadas são: 

j , n O E, T, é. i ncompeLi:nte para conhecer das questões 
sobI'(" ; n::ites dos Estados. 

2, n E' :3obretudo evidente a allegada incompetencia 
ql1.')fidu não ha limites. ou os que existem são provisorios ou 
de faeto. comI) no caso presente. 

3. n O feito é nulio 

-,.lO!' preterição de sü!emnidades essenciaes, - por falta 
de lei ].lHi a a aCGão, e muito principalmente para a execução. 

4, n E' illogico o ~venerlando accórclão, dando con1O> divisa 
dl' Pm'an:'l a sUflste o rio Sahy, limite convenciOnal de dous 
n-,uniripílls da l1wsma capitania, depois mandado observar 
pro\,j~(:li,'mnnte por ayisos e decrrtos do Executivo, quando 
" C;wl;~ ].'[;1:1 de '2.0 02 DV'H!',ílbro de "17!;9 aS'>Ígnala como li
rr;rLe. paI' essa banda ~t barra austral elo S. Francisco, 

5 .~, O Paraná, por seu antecessor e por si, tem' jurisdi
",r;?i.() i l!mô (?l'YlOri ai no terT(torio contestado, que não, se póde 
gern:aIl1wr, como outros em qUe o allemão é a lingu.a offi-
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cial Das tscol?,', nas 'Camaras municipaes, nos editaes, e até 
a lingua liSUe,: iHS relações privadas. U. do Amaral. -
Sa;~,:IJ..,c dt ~-'.,,~ i'!)S F"li,'~C?nt,,?~. 

OS:'. p~ csidente 
fica adiada. 

·V. Ex. será ai.'e[Jdido; a discu.5S!io 

Foi entregue á Mesa um parecer da Commissão de 
Constituição e Diplomacia sobre assumpto que tem de ser 
re80 lvido em sessão secre ta. 

Nesta~' condições, convoco o Senado para uma sessão se-
creta amanhã, antes da publica. 

Nada mais havendo a tratar, VOu l~vaútar a sessão. 
Designo para ordem elo dia da seguinte: 

3" dIscussão d? Pl'oposição da Cantara dos Deputados 
n. :31:, ,1,e 1917, que F!Pill'OVa O accôrdo celebrado entre os 
Estados do Parvná e ~,::t~!ta Catharina, modificando-lhes os 
limites (com par,éC!':' /cl)o,'avel dr: Commissão de Constituiçã,) 
t! 'Dipiol/wcic " :JDÚJ em separado do Sr. Alencar Gttimarães 
contrLtrio á V fO l)OSlC âO ); 1l 

3' dli'CU3Sà;) da -,}:'oposição da Camara dos Deputados 
n. -'>0, de i 9 Í" ,,'andando e levar, na verba 2' do orçamento 
da Viação Pü.l2. u e:..-{erC1ClO corrente, consjgnação ~\T·encilnen
tos e gTaililcC:(Õe3 diversas·», as sub-consignações ~gentp", 
ajud2,út8i e t;,(?~i~'lL'elro;) e «Condueçao de malas», a primeira 
de '2::;0: GOO$ 2 a S8glind? de 200: 000$000 (com parecer {a'v,] 
'}"(l.vci da CUJn'i-;~~·ssuo de .t<;"?'iU111,ç'as); 

1"'. C'iseussão do iH'ojecto do Senado n. 8, de 1917, de
elai'anoo suspensa, du.rante o 2" semestre do COrrente annO, 
a cohranca d,) imposto sobre vencimentos, subsidio, etc., esta
beleCido pel;j lei n. :3.213, de 30 de dezembro de 1915 e re
gulamelltaClc p'310 decreto n. '11,914, de 26 de janeiro de 
1916, cujas ta:s:"s são de 2, 5, 8 e 10 ~{, sendo reduzidas a 
5 e 10 %, respcctlvúmente, as taxaS' de 15 e 20 % (do Sr. 
Paulo de FrOnttn); 

. 2" discussiio do projedo do Senado n. 1, de 1\l17, auto-
rIzando o PreSIdente da ReDublica a auxiliar cOm 200 :000$000 
a erecçãc de um monumento, nesta Capital, ao Dr. Oswaldo 
Cruz (com pareCe)' cOnt1'ar'io d.a: Commissão de Frnanças); 

2" dlSCUSS}O da propOSição da Camara dos Deputados 
n. 23, de HH ~,' ('1 1 r, 2lutori~a O Presidente da Republica a 
a a]}nr, pelo r '-:l,:slerio d;J Justi('a e Negocios Interiores, o 
credito 83pe2':í ,:'0 ~ ·':'OD'i. para pagamento dos vencimentos 
devIdos ao P... J:C,''lilCi3CO Ignacio Marcondes Homem de 
Mello, )Jrofeé,sOr em disnonibiliàade da Escola Nacional de 
Bellas Artes (com pareêel' favoravel da Commissão de Fi-
7UZnçilS) ; 
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2' di"cus:=;'ãO da proposicão da Camara dos Deputados 
n . .'52, de t 917, qUe abre, pelo .'\linisteno da Viação e Obrai> 
l)ublicas. o credito supplemenlar de 10 ,1158 :863$172, para 
attender a despezas com a Estrada de- Ferro Central do Brasil 
;(CO)J1 parecer (avo1'av el da COmmlssão de FInanças); 

2" discuss,ão da l)l'oposit;ão da Camara dos Deputados 
n 'li de 1917, au torizaudo o Presidente da Republica a 
conceder a Alexandre Gomes de Oliveira, operaria da 4" di
visão da Estrada de Ferro Central do Brasil, um anno de li
/:ença com dous terc;:os da diaria. para tratamento de saude 
(CO/{i' parecer fal'orav Cl clã COmm1ssão de Finallr:as); 

2" discuss'ão da pl'oposic;:ão da Camara dos Deputados 
n 13 de t917. <lutol'izando o Presidente da Republica a COll
c~der 'a Plínió de Barro." Barbosa Lima praticante de Z· 
classe da DirecLoria., Geral dos' Correios. um anúo de licença, 
cOm o ordenado e em prorogação. para tratamento de saude 
(cOm parecei' favo1'avel da (}011lm t ssão de Finunças); 

3' discussão da prüposição da Camara dos Deputados 
n. 33, de 19'17. que autoriza o Presidente da Republica a abrir, 
j)elo Mini~tel'io da Viação 8 Obras Public<ls, o credito de 
110: 000$, especial, parrl pagmnrnto de despezas com a Es
trada de Ferro ItilIlUra-Corumbú nO exercicio de l!J16 
(cOm 1)[l1'('Cf}1' {avol'ave[ da C01J/1llissão de Fillanças\. 

Lev8nta-se a ~f'ssão ás '1 11ol'as ,8 10 minutos. 

66' SESSÃO EM 31 DE JULIlO DE 1()17 

PRE,lDE"iCIA DOS SIlS. UllllA'oO SA'íTOS, PRESIDENTE, E PEDRO 1l0llGES, 
1" SECRETARIO 

A's 2 I(! horas da tarde abre-se a sessão. a que concorrem os 
S1's. A. Azeredo, Pedro Borges, Metello, Hercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes 
Gonçalves, Silverio Nery; lndio do Brasil, ~!endes de Almeida, JosA Eu
zebio, Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá, 
Thomaz Accioly, João Lyra, Eloy ue Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio 
Pessoa, Walfredo Leal, Rosa e Silva, Dantas Barreto, Araujo Góes, 
Raymundo de Miranda, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Miguel de Carvalho, 
Erico Coelho, Paulo de Frontin, Francisco SalIes, Bueno de Paiva 
Bernardo l\Ionteiro, Eugenio Jardim, GOJlzaga Jayme, José ;\!urtinl1o; 
Alcucar Guimaraes, Generoso Marques, Rivada via Corrêa, Soares dos 
Santos e Victorino Monteiro (40), 

. Deixam de compareceI' .com eausa justificada os Srs. Rego Mon
teIro, Artllllr Lemos, AutOlllO de Souza, Costa Rodrigues Ribeiro de 
Br!tto, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Gomes 'Ribeiro, JOdo 
LUiZ Alves, Lourenço BaptIsta, lrineu Machado, Alcindo Guanabara, 
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Rodrigues Alves, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Leópoldo de 
Bulhões, Xavier da Silva e Vida! Ramos (18). 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acta 
da sessão anterior, 

o Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
omcios: 
Do Sr. Luiz Felippe de ')livl'ira, 10 Secretario da As

!'em1Jléa Legis'rntiva do Ceará, agradecendo a remeSS3 tlos 
Annaes do Senado relativos ao período legislativo de 1907 a 
1!H3. _ Inteirado. v 

Do mesmo Sr. Secretario. I.ommunicando a installaçlo dos 
~raba;llOs da Assembléa Legisldiva do Crará e a eleir10 da 
Me:ia que tem de dirip:ir os mesmOs trabalhos, ~~ lntE'irado. 

Do Sr. Presidente do Esta";lJ de Minas Gel'aes, remetJendo 
as informações solicitadas pelv Senado sobre effeciivos dos 
(',orpor da Guarda Nacional de- mesmo Estado e qualificação 
de guardas. - Ao SI', Senador Erico 'Coelho. 

Requerimento do .sr. Raphael Levy, solicitando a substitui
rão do qUe apff~senLára aO Serado, em j 911, pedindo que o 
Gov0,"nO fOsse autorizad,l a contractar C0m n :iUpplicante a 
€xplGração do. cal'vão de pedra, mediantr. as condições qu~ 
,propõe, - A's Commisgôes de Obras PubJjcas e de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario declGra que não !la pareceres. 

ORDEM DO DIA 

.ilLTEFlAÇÁÜ DE LlMITES ENrrRE OS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA 
CATHARINA 

3" discussão da pr0posição da Camara dos Deputados 
11. 34. de 1917, que approva o accõrdo celebrado entre os 
Estados do Paraná e Santa Catharina, mooificando-lhes os 
Jimites. 

o Sr. Alencar Guimarães - Sr. Pnsidente, tendo ficado) 
inscripio para continuGr as observações 'Que vinha fazendo 
-sobre o accôrdo celebrado entre OS Estados de Santa Catha
rina e Paraná, desisto da palavra, p0r me parecer que já dei 
ao SenadO todas as informações necessarias á elucidação da 
minha attitude nessa questão. 

O Sr. Presid.ente - O Sr. Senador Alencar Guimarães 
desistiu da palavra. 

ConUnual'á a discussão. (Patlsa.\ 
S, -Valo lU 
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o Sr. Ruy Barbosa - Peço D. palavra. 

O Sr. Presic'..ente - Tem a palavra o llobre Senador. 

O Sr. Ruy' Barbosa - Sr. Presidente, vinha pr(::parado 
para discutir o 3ssumpto, mas. como me sinto um pouco in
JISpo~to e terei de me alongat' fallando, requeiro ao Senado 
~1 o Regimento permittir eett o considerar cabivel, o adia~ 
menta da discussão Dor 24 horas. 

O Sr. Presid~:nte - O honrudo Senador pel" Bahia requer' 
~I.O _Senado o adIamento por2-i horas da discussão di"! propo
f l çao d" Camar:l n. 34, de 1017, que apppova (. accordo ce
!ebrar1o entrrõ' o Estado do Paraná. e o de Santa Catharina, pOr 
,-c aehar incommodado e não poder usar da pal<.t\'ra hOje, 
!~omo pretendia. 

Os s'3uhores que appl'ovam este l'erglETimento queiram 
kvantar-&e. (Pausa.) 

Foi approvaau. 
Em virtude, da deliberação do Senado, o pl'ojecto figurará 

Ila ord8m do dia da sessão seguinte. 

ELEV.\.Çf\O DA. VERBA - CORREIOS - DO Of\ç'''\~1EN'rO DA VJAÇÁO 
, / 

3" dlscussã0 da proposiçio da Camara dos Deputados 
li. 40, de' 1917, mandando elevar, na verba 2" do orçall1ento 
ela Viação para o exercício corrente, c,onsignaçã,o «Vencirnen
!os e gratificações diversas», as sUb·consignaçÕes «Agentes, 
ajudantes e thesoureirv» e «Conducção de rnalast, iL primeira 
de 250:000$ e a segunda de 200:000$000. 

Approvada; vae ser submettida á sancçãg.' 

) AL'1'ERAÇ.~o DAS TAXAS DO IMPOSTO SOBR~ VENCIMENTOS E 
SVB~iDlOS 

l' discussão do projeclo co Senado n. 8, de 1917, de
clarand0 suspensa, durante o 2° sernestm do corrente anno, 
J cobrança do imposto sobre vencimentos. subsidio, etc" esta
Lelecldo pela lei n. 3.2:13, de 30 de dez€'~bro de 1915 e re
g'ulamentado pe10 decreto n. 11.914, de 26 de janei,ro de 
'1916. cujas taxas são de 2, 5, 8 e 10 "lo, sendo reduzldas a 
~í c 10 %, ftspectivamente, as taxas de 15 e 20 '/ •. 

O Sr. Lopes Gonçalves (~) - Sr., Presidente. versando a 
priméira discussão dos pro,iectcs de leI, nesta Casa, sobre sua 
constitucionalidade, devo dizer, antes de t.Jldo. ao Sen~d(l, que 
me congratulo com o Dobre representanle do DIstncto Fe
deral pelo altruismo de sua idéa nobilissima. 

l('), Este .discurso ,não foi Tevisto pelo orador. 
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o SR. RA Y:MUNDO DE i\hRAt\DA - E necessaria e o!)por
tUJ1a. 

, O SR. LOPES GonçALvES -. Entendo que, na actualidade, 
o lmposto sobre vencimentos .jos funccio!1arios da Republica 
t' mesmo sobre ll. subsidio dos representantes ou delEgados 
dos poderes cOnsülucionaes -- Executivo e Legislativo -
nsto como o Poder Judiciario está delle isento em virLudp 
cio art. 5'1 § '10 ela Constituição - não tem mais razão de seI'. 
dadas as condições prosperas em Cjue SE:' rncontram as finall
(;a8 da Ftepublica, '3egundo a autoridade d05 competentes. 
Mas, si assim penso, debaixo cio ponto de vista geral, si me 
congratulo com o autor elo projecto debaixo do ponlo de 
Y!sta meramente social e deb'l,lxo elo podo de vista liberal. 
não posso, entretanto, pOr outro lado, dar assen timento :.í. 
TI3stricla dessa ic1éa, púrCjue, redigida, como está, elIa é pura 
e l'Jgol'osamente inconstitucicmal. 

O SR. A. AzEREDO - Si .) fosse a M\sa não o teria al'
ceitado, ' 

O Sr.. LOPES GONG.\LVES ._- Percloe-me V. Ex. Eu estou 
manifest.ando o meu modo ch~ pensar. Cj'.lr nada tem com a 
l,pinião da Mesa, incompetente. í}ara deliherar sobre () caso, 
em face elos arts. '160 e 161 do nosso Reg;mento. 

Desde c[ue estou falIando aO Senado, defendendo. a m:
Ilha altitude em torno ela Const;iuit;ão, o SenadO e o puv;~ 
brasileiro só podem exigir de mim a demonstração das minhêls 
ieléas e fi cLlherencia dus meus principios. 

Sr. Presidente, a Constituição no seu art. 72 § ia, esta
belece flUe, todos são iguaes perante a lei. 

O imposlo é um principio de ordem publica. Todos os 
flnancis.tas, todos os economi;ótas, todos Os que se oceupam 
(leste H58umpto, todos os. cOl:stitucionalistas, éID summa, 
dizem qU(' é um sacrificio peJido ao povo, pedido aos ha
bitantes ele uma naçãO para prover as despezas necessaria~ 
:5 manutenção da sua vida pü:itico-social. 

Smdo assim, Sr. Presidente, não se p,)de admiftir que 'lP 
decrete determinado imposto, incidente sobre este ou aquelIL' 
lama ele activiclade, sem que elle affecte todos os individu lS 
que 58 dedicam á profissão Üibutaeb. Suppor Ou sustentai' 
'iJ contrario seria lC'Stabe leeel' ,tU 'firmar -privilegÍac\os, 

Excluir, pois, afastar esta ou aCIueIJa classe cio funccio
l:alismo ]JUblico do imposto robre vencimentos não é per
milticll) nf~m justo. Porque, Sr. Presidentr" si a vida é cara 
para os funccionarios a que se refel'<:' o projeclo do nobre 
Senador pelo Districto .Federal, si a vida é rari:3sima, si se 
torna, mesmo, penosissima pal'a os que soffrém 2, 5, 8 e 
Hl '/0 de dE'sconto, tambem não pódl' cleixGr de ser difficil e 
ll"uosa para Os clemais servidores da Republica, para. toelo" 
[lquelles qlJ8 prestam serviço, publicos e recebem os seu:" 
vencimentos, de accOrclG com o principÍ:l «dignus est ope
l'arius mercede sua». 

Como. Sr. PI'esiclente, admitUr 'que a vida seja cara para 
os funccionarios, por exemplo, de estradas de ferro, qUe .i.'. 
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vida seja cansslma para os titulares de uma certa tabeJla çj~ 
vencimentos e nãú o seja para os que percebam pelas de
mais tabellas? 

Para nós mesmos, Sl'. Presidente, repr,"sentantes do Poder 
Legislativo, não estará difficil a manutençãu da vida? Pois 
os generos alimenticíos, qUe são caros Para certos e deter
minados funcciunarios, deixam de o ser para. as outras clati
ses e podem ser obtidos par preço.,; differentes, com desigual
dade de valorps? 

A crise, quando se manifesta, Sr. Presidente,' nãu vi~a 
esta ou aquella classe social, nem especialmente as que r:~
ceDem vencimcntúS inferiores; ao contrarió, quanto mais alta 
é a posição do indiyidu(J, quanto mltlS se destaca na hierar
chia buroeratica', tanto mais, cara lhe é a vida. A vida en
carece tanto mais panl o funn~iona'l'io, quanto mciis elevada 
é n sna cathegorià. Tudo, para o homem de funcções publ.
cal!'!, obl'igado a uma certa representação, é muitu mais one
roso do que pa1"a oS que estão isentus dessa fonnalidade e 
dispensados de cúIrlvarecer a certas solemnidades e reun jõe~. 

Ora, senhores, (; um principio inconteslavel lJO nOS30 r('
gil11en que a União não jlóde est.abelecer impostos differel1-
ciaeô entrr os Estados. Uma das taxas privativas da União. 
de maior l'elev::mcía, 8 a taxa sobre u imposto de importa
ção. que não póde ser desigual na Republíca. E ha Estados 
que vív~m quasi que exclusivamente de procluctos e merca
dorias de importação. não prOduzindo para a sua vida eco
nOllli('a, o necessario e muitos ge!1eros i'l1dispensaveis. 
(Apoiados.) 

Ma, por exemplo, ElStados como o Amazonas, qUle repre
sento nesta Casa, onde a vida é mais cara do que em muitvs 
outros, não só pela tabella dos fretes, como ainda p;orque fica 
.o consumidor sujeito a um preço fabuloso, em cOThSlequencia 
das depezas geraes avultadas e enormes, que faz o commer
ciante, intermediario lentre o exportador e o consumidor. 

Os alugueis das ca-sas são pagos alli por preços fabulosos 
e os empregados são fartamente remunerados. 

Pois bem, 81'. Presidente, o Amazonas que C!lwgou até a 
importar. como ainda importa, genel"os que muitos Est.ados 
nã:o importam. como, por exemplo, a banha e o arroz, da pro
}Hia Amerka clo:\lorte e Inglaterra; o feijão, de Portugal; 
a mant,eiga e outros lacticinios de diversos paizes; que im
porta quasí todos os tecidos para vestuario de <seus habitan
tes, o Amazollas. que bem mereceria. pela distancia 'em que 
se acha dos centros de exportação, de uma tarifa differencial, 
não póde gosar desse beneficio porque a isso SI' oDPõe posi
tivamente a Constilui\ão ela RepubJica, em seu artigo 'i D

, § :lu. 
A mesma cow'a se dá a rt>spei(o dos individuos. O que 

se passa, do ponto de yj"ttl geral, no tJocantr, aos Estado~. ap
pUca-se, tambem em rela~ão aos individuas. Devemos descer 
do ca50 geral ao particular. 

10 cidadão, em geral, sem eXocepção qUe exerce uma fun
cção Tmblíca, emcas!os extraordinarios; em casos de necessi-
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dade, de crise premente para o T-hesouro, é chamado 1)<ela Na
ção a contribuir COm uma. quota para a. receita global, que 
se chama taxa sobre vencimentos. Foi IstO 10 que occorreu 
em nosso paiz. 

O SR. GONZAGA JAYME - iJ\fas o projecto exclue aJguma 
casta de funccionario em proveito de outra? 

O SR. LOPES GONÇALVES - O projecto isenta do pagamento 
de i,mpos!-o certas e determinadas classes, que pagam sobre 
seus vencimentos 2, 5,' 8, 10 %, como vou lêr a V. Ex. 

Acho que a medida deve ser geraL De\"e-se extinguir o 
imposto sobre os Yencimentos 'Para todas ,as classes de fun,ecio
narios, ou então 'l11antel-õ tal qual se acha na nossa lei de 
meilos se houver necessidade. O projecto, por outro aspecto, 
é inopportuno; e, como tal, não póde ser arceit<:J dentro do 
adual exerci cio, deixando, por isso, de Iser de utilidade pu
blica. 

O Sn. DANTAS BARRETO - Por que não póde? Depende 
apenas do Oongresso. 

O Sn. LOPES GONÇALVES - Não póde porque já está cal
culada a receita sem esta, isenr;ão de imposto e V. Ex. COm
prehellde que, dada a reducção no artual semestre. o orça
mento ficaria, desequilibrado. 

Diz o proj ecto que fica suspensa neste 2· semestre a co
branç.a do imposto sobre \"Iencimentos, subsidio e outros pro
ventOls e remunerações, cujas taxas forem de 2, 5, 8 e 10 0/0. 

Os funccionarios ou pensionistas que soffrem esses des
contos não os pagarão mais. Fiea susplenso o imposto para 
elles. 

E é exadamente isso que eu eonsidero absurdo. Não 
posso admittir ·que se deixe de cobrar imposto a respeito dlelS'ses 
funccionarios, pensionistas ou ina.ctivos, e que outros, os de
mai,s servidores da Nação, continuem a pagaI-o, ferindo-Sl8i 
principio de ordem legal ou constitucional e que se acha ex
presso no § 1· do aIrt. 72 da Constituição, que não está aqui 
como pastel para sler servida ao paladar de quem quer que, 
seja; mas para ReI' cumprida rigorosamente. A Constituição 
é a lei suprema do paiz e não se póde admittirem regimen 
democratico desigualdade perante os principios legaes e de 
ordem publica. (Muito bem.) 

Ora, Sr. Presidente, está vendo V. Ex., (e respondo, as
sim ao nobre representanbe por Goyaz), que o poj ecto, sus
pendendo o imposto a respeito dos funccionarios que, até a~ora, 
pagam dous, cinco, .oito ou dez por cento e o mantendo para 
Ü'S que são tributados em 15 te 20 %, é inconstitucional, esta
belece dous pesos e duas medida's, consagrando odioso privi
legio. 

O SR. INDIO DO BRASIL -1:'I'lias diminue para os outr.os. 
O SR. LOPES GONÇALVES - E é este, exactamente, o absur

do: diminu·e para uns e sllspende para outrüs. 
Não tenho em vista absolutamente, 81'. Presidente, espe

rar que fl::: minp~s icIPns srjam abraçadas, Srí, não dírri pelo 
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ISenado, mas pela maioria cio S'enado. O que me preoccupa 
exclusivamente, é o que tenho feito sempre - defender a 
magna' lei da Republica. I'i'ão ha altrtü~mo, não ha liherali
dade acima ela lei. Não ha "ontade que possa SUllCf(ir a von
tade da lei. 

'O principio do imposto sobre vencimentos foi ereado pela 
primeira vlez por motivo de força maior ... 

O SR. RAYMUNDO DE l\IIRANDA - Foi no tempo da guerra 
do paraguay; '0 cle dous })or cento qne ainda Ihoje perdura nos 
DI'çamentos " 

O SR. LOPES GONÇALVES - Muito antes da guerra do Pa
raguay. Quero referir-me a um povo ,estrangeiro, a um exem
plo internacional. Quero referir-me áCjuelle paiz que, precisa
mente, l'iepre,senta para nós 'Ü patriarchalismo d'Ü regimen que 
adoptamos. Refiro-me aos Estados Unidos da A.merica elo 
Norte. Foi em consequencia ela guerra ela secessão. que dpixon 
<) Thesonro ela União compl'etament.e oxhausto ele recurS()I;;, 
suggerindo a extrema neces3idade de recorrer a nl11a no\"a 
fonte ele receita, que ·sleestabpleceu a taxação sobre ycnci
mentos. 

Até então, Sr. Presidente, nenhuma nação. nenbum povo 
culto do mundo, nenhuma nação constitucionalmente orga
nizada. vivlendo '''ob o regimen das leis, Cjue ·eu saiba, havia 
cogitado ele semelhante imposto. -

Pois bem, a nação americana, devido a essa tremenda 
guerra ci-vil em manifesto do seu PresiLl·ente, ficou sabendo, 
com exactidão, das co~dições do seu erario e das suas pre
carias finanças e o Congresso f,ez passat' uma lei taxando pro
porcionalmente os vencimentos de todos os funccionarios ela 
Republica. Tratando-se de p3gar á Suprpma Côrte dos Esta
dos Unidos. a respectlva folha de pagamento Iseguil1 'com o 
desconto calculado sobre a remuneracão a esses altos magis
trados. O preSidente Tanney. si me não engano, f'ez, então. 
approvar um prote.sto pera·nte a Côrte, arguinclo que seme
lhante imposto era 'inconstitucional, ma~ como o Clwfe da 
Nação flPllellaya para o patriotismo de todos os anwricanos, 
para aquelle.q que viviam debaixo ela banrll?ira nacional, en
tenderam todos os juizes que. por ;esse motivo. deviam pagar 
o impo.sto, e, assim, 'soffrer diminuição em seu tratamento pc
cuniarÍO. Entreanto, apezar desse desconto. Cjue era ele IJ. '70 
e não de '15 e 20 '/c, ter conLinuado depois ela guerra. em che
gando ao l\Iinisterio do T.hesouro, o ,,,,netario Boutwell, ho
mem habituado a re-speitar a lei, educado n03 moldes do con
<stitucionalismo, «of his own accore! tooli: up t.\le questiono 
investigafed it anel Clome to the .conclnsion tl1at this tax was 
void so far as thesif~ officers \Vere concerned». e mandou at,; • 
que os descontos anteriores fossem restituidos. em Yist~ rio 
:ut. 3°, secção '1", ela Constituição ele 1787, porr[ue. acima r]p 
tudo. acima do patriotismo, estava a suprema lei do naiz. São 
palavras de I\filler, em sua grande obra «On lhe Constitu
tiOD». pago 247-248. 

Ora, 8r . Presidente. com isto eu quero, ainda. demonstral' 
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que o imposto é uma questão de ordem constitucional e que 
não póde em SI]:! applicação depender de subjectivismo {lU de 
altruismo individual; deve ser igual para todos aquelles que 
objectiva e que delle :3Ie não achem isentos por disposição da 
Constituição. 'l'íão .se tem 'ilm vista reduzir as taxas em favor 
de todos aquelles que estão pagando o imposto sobne venci_ 
mentos. nem tão pouco supprímíl-o de vez, extinguir essa 
contribuição, mas, repito, favonecer alguns funccionarios. 

Cotítinno a dizer que, si não fõra ist,o, eu estaria ao lado 
do nobre repre5entante do Districto Federal; S. Ex., enL'on
traria. da minha parte, o mais caloroso apoio. Sou enthusiasta 
da idéa g"eneralizada e confesso e declaro que as classes pro
letarias deyem ser favorecidas, mas dentro da lei, sem res
tricções e privilegios odiosos ... 

O SR. iTtíDfO DO BR:\sIL - DeanLe da Constituição ning-uem 
'[,em de pagar imposto sobre vencimento. 

10 SR. LOPES GO:'<ÇALVES - Si na lettra da Constituição. 
!ll't. 7", não existe esse imposto, que se o supprima para to
'dos os serventuarios, sem excepção, entre pobres e ricos. ne
cessitados Ou abastados; mas tolerado, como tem sido, o prin
cipio da igualdade deve dominar na lei. O app/ello da Nação 
é feito a todos (rUe recebem remuneração dos seus cofr.es: 
pensõe8. \1encimentos ou subsidios. 

E dessa regra só podem escapar os magistrados, porque 
está expresso na Constituição. 

O SR. l\LElNDES DE ALMEIDA - Não ~se trata da creação de 
imposto. 

O SR. LOPES GONÇALVES - E' verdade; mas trata-sle de 
sua suppressão e aqui vem, a proposito, a questão de ordem 
orçamentaria, da nossa lei de meios para o actual exercicio. 

Ora, nós estamos sempre, quasi que diariamente. a re
clamar contra as infracções cio orçlamento, chegando, mesmo, 
a dizer que elle não é executado fielmente e que os Ministros 
abusam, fazendo despezas extraordinarias, não autorizadas. 
Muitas vezles, essasaccusações não são justas, porque, de or
dinario, votamos creditos insufficientes. com os quaes, é 
natur!:.l, a administração publica não p6de corresponder ás 
despezas orçadas. E, assim, si estamos aqui, constantemente. 
a protestar contra o desequilibrio dos orçamentos, como é 
possivel, no segundo semestre deste exercicio, supprimir. um 
imposto que está calculado, imposto que repre&enta receita e 
que foi votado para fazer face ás despezas? Não será desequi
libc<tl', desmoro-nar, ,deitar por terra uma parte do orçamento, 
confl'cciollUdo para o serviço da nação, lei que não p6de ser 
nlternd:l durante a sua vigencia aillilUaI? 

O Sll. R,\ Y~IU!NDO DE MIRANDA - ElIes andam sempre 
desmüJ'.mlados. 

O Sr .. LOPES GONÇALVES - Não argumento· com abuso. 
'Um ahufo não justifica outro abuso. Dada, pO'is, a viabili
dade cQnstitucional da medida proposta pelo RoibrE) repr~sen-
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bnte do Districto Federal, dado pudesse ser acceito consti,. 
tc-cir'nalmente o seu projecto, ainda assim havefla esse em
tar;Jço, eSSe escolh') para ser admittido: o da inopporlun.!
Oade. Sendo assim, não é elle de utIlidade publica; e, SI nao 
tivesse eu, como todo o Senado, de attender ao seu aspecto 
inconstitucional, votaria pelo projecto, s6 poderia acc8ltal-o 
'Para vIgorar no anno, vindouro, parallelamente COlTi o novo 
olçamento, como disposição da futura lei de meios. 

O 8rt. DANTAS BAHHETO - NiLo, apoiado; deve entrar já. 
() S;<. LOPES GONÇALYES-POrque deve entrar já? V. Exr. 

f?ompl'ehe,nde que todos nós somos homens velhois ... 

O Su. MENDES DF ALMEIDA - Nãü apoiado. (Risos.) 

O"n. LOPES QONÇALVES - .,. e devemos argumentar de 
,lt:cãràú com os fnctos. Ulf'S como elles se impõem, com ponde
,r ,11:: ão . jogica e justeza. 

Ninguem mais admira o nobre Senador por' Pernambuco 
do CjU<' () humilde oradolr que, neste momento, occupa a tri
buna do Senado. S. Ex., para mim, merece a maxima atten
~~ão P(,1a in1.angibilidade dos seus principios democraticos e 
c'unpr()wtda honestidade: mas sinto dizer que S. Ex., com 
o seu «não apoiado" dando a entender que se póde infringir 
o ol'çamento, não tt'1I1 em vista sinão ser agradavel aOl autor 
do [Irojecto, encarando a questão sob seu aspecto partlcula
ri~ta e filiando o seu pensamento a uma idéa altruistica, mas 
COIll ravpntol'a da Cono:tit uição ... 

O S~L H~\Y"l1U""rlO DE MmANDA - O orçamento já está 
desiquilibrado P(l!' si. 

O SR. LOPES GONÇALVES - ... e fazendo, além do mais. 
desapparecer um elemento de receita, de Laxação, que está. 
previsto. 

1'01' tudo isto, Sr. Presidente, insisto em dizer que é ab
surda a idéa de se querer' tornar exequivel a suspensão da 
cobranç'a desse imposto no segundo semestre de 1917. 

:\ãll tDsse o imperio, repito, destas eonsideraç,ól's. e nin
guelll ~:Om mais abundancia {i'alma, com mais satisfação, com 
maIs il!'àente enthusiasmo, votaria pelo projecto em dis
cl1s~ã(,'. Mas, Sr. Presidente, minlJa yontade se quebra; o 
meu :1lt1'uls1110 desappal':ece deante dos princi'pios da Consti
tuit,'ã'[l da~. Hepublica, pelos qllaes sempre pugnarei, seiam 
quaes forem a,s contingencias em que me encontrar. 
(Muito bem; mu~to bem.) 

O Sr. Raymundo de Miranda (') - Sr. Presidente não 
imaginava ter de me occllpar do proJeeto apresentado' pelo 
eminevte Senador Sr. Pnulo de Frontm, relati\,o ao imposto 
sobre vencimentos. Entretanto, o discurso do nosso illustrado 

I 

:<'1 Este 'discurso 'não foi revisto, pelo orador,; 
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collega. l'epresentill1te do Amazonas, fOl'\::t-me a defivir o meu 
modo ele pensar sohre tão momentosa questão, antes mesmo 
de cllegada 'il oDpoJ'tunidilde para tal, que era na discussão 
elo orçamento da Receita... . 

O SR. LOPES GONÇALVES - l\fuito bem. Por ahi vae muito 
bem. 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - .. , ou quando começarem 
os trabalhos da Commissão de Salvaç.ão Publica, que deva 
tillllbem e especiillmentE: cuidar desta parte. 

Si inconstitucionalidade existe no projecto' n. 8, deste 
anno, ella só \flóde consistir ['O intuIto que teve o seu autor 
de attenuar os effeitos desastrosos e vexatorios (apoiados). 
da disposição da lei ela Receita que manda cobrar um imposto 
sO})l'e os H'ilcimentos dos funcciovarios publicos da União. 
Os imIlostos sobre vencimentos são essencialmer.rte inconstí
tucionaes. E uma lei vigente, precedida de outras, em exer~ 
cicios anteriores, que contém em seu bojo, cada anno mais ele
\'ada, a ir'constitueionalieade desse imposto, justifica absolu
tamente o projecto. que não póde receber a pécha de incon~ 
sLitucional emquanio não fór decret;ada, reconhecida e effe
cti\'ada a incof'stltucionalidade das disposições que estão en
xertadas na lei da Receita. 

O SR. DANTAS BARRETO - Apoiado; muito bem. 

O SR. LOPES GONÇALVES - Nesse caso revogue-se o imo 
posto para todos, 

O SR. PAULO DE FRONT1N - Peço a palavra. 

O SR. RAYMu~DO DE l\lIRANDA - O qUe eu digo é que a 
inconstitucionalidadE' desse projecto só poderá ser allegada 
depois de reconhecida, decretada e executada a inconstitucio
nal idade lia disposição do orç,amerto da Receita que estabele
ceu o imposto sobre vencimentos; porque este imposto implica 
a diminuição dos vencimentos dos funccionarios publicos, e, 
portanto, attenta contra direitos adquiridos, e os direitos 
adquiridos estão garantidos a mavutenidos pela Constituição 
ela Hepublica, Pode-se supprimir o emprego, mas não é per
miLtído ao leg'islador diminuir os vencimentos de qualquer 
ftU'ccionario effectivo. Não se justifica um abuso com outro. 

E' preciso colloear a questão nos seus verdadeiros termos. 
O imposlo sobre os vencimentos dos funccionarios publicos, 
Só podpl'ia ~er lrmçado a titulo de emprestimo, em uma ope
ração eita entre o l'oder publico e os seus auxiliares. 

Descontado o imposto, devia ser elle creditado ao func
eionario, que fical'la cr"dol' do Governo daquella quantia, lo! 
r.'50 eOlllO'l2 está ob.~eryando em que de anno para anno são os 
funcciol1iarios aggra"ados e'm seus v,enciméntos com novas 
porcentagens, em flngrante infr[lceão aos direitos flue lhes são 
garantidos pel" Cons! ítuiçãü. • 
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o SR. LOPES GONÇALYES - V. Ex. acha então que o im
posto é inconst.itucional debaixo do ponto de vista geral. Mas, 
maior absurdu é mantel-o para uns e supprimil-o 'Para outros, 
que é do f-1ue trata o projecto. 

O SR. PAULO DE FRONTIl'! - Si alguem commetteu absur
do, foi V. Ex. quando votou a lei da Receita. 

O SR. RAYMUNDO DE l\IIRANDA - No regimerl passado não 
existia o imposto SObre vencimentos. Ao tempo ela guerra cio 
Paraguay, comprometticlo o paiz nas suas finanças, o Governo 
cogitou então cle um imposto cle 2 0jO sobre os ver,lcimentos 
dos funccionarios publicos, imposto este Cjue nunca mais so 
extinguitl, nunca mais clesappareceu. Aconteceu, que veiu a 
Republica e na primeira opportuniclacle foram multiplicados 
os irriopbstos, agora não sómente sobre os vencimentos dos 
servidores elo Estado, mas sobre até o que não é ycncimento. 
~Faileriios com franqueza. Que me importa a mim, que deve 
importar a qualquer ele nós, a critica sobre este assumpto, 
com o fundámento de ,que estejamos clefendendo direitos 
proprios? 

A mim não me importa. 
O imposto sobre vencimentos não se ,justifica no texto 

constitucional, e, portanto, o imposto sobre aquillo que não 
pócle ser considerado vencimentos, muito menos. 

Um exemplo: os membros do Congresso Nacional não são 
funccinnarios publicos, nem estão debaixo da dep'endencia do 
Governo; pelo contrario, constituem um dos poderes da Nação, 
e seria o primeiro delles si se compenetrasse elos seus direitos, 
dos seus deveres. (Apoiados geraes.) 

Como, pois, estar sujeito a imposto? 
Neste ponto, então, o absurdo toca ao ridiculo, pois que 

o ,Thesouro cobra até imposto sobre a ajuda de custo, em 
uma proporção que excede ao que determina a propria lei 
orç'amentaria. indo muito além do que alli se encontra: em 
vez de 10 % sobre um conto de réis, cobra-se 20 </0 sobre 
eSSa quantia! 

. Dnde já se yiu, Sr. Pr'esidente, em Cjue parte do mundo 
se viu cobrar-se imposto sobre ajuda de custo? 

IFrancamente, não tenho noticia alguma nesse sentido, 
confesso. 

Ora, nestas condições, Sr. Presidente, conforme o Regi
mento e ás praxes do Senado, a primeira discussão dos pro
jectos não visa julgar da constitucionalidade ou inconstitu-
cionalidade dos mesmos, pois eCjuivale a um apoiamento. 

O SH. LdPES GoNÇALVES - Não apoiado .. A primeira 
discussão trata da constitucionaldiade dos projectos que já 
foram apoiados . 

.o Sa. RAYlYluNDO DE l\IIRANDA - Desele o momento em 
que o proj'ecto não sejaconstitucional,á Mesa incumbe re-
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cusal-o. Em caso de duvida. cabe-~he ouvir a Commissão de 
Consti tuição. 

O SR. GONZAGA JAYME - V. Ex. está equivocado. Na 
primeira discussão é que se trata da constitucionalidade dos 
vroj ectos. 

O SR. RAYMUNDO DE ;\ImANDA - Esta é uma das muitas 
disposições do Regim'ento, que se contradizem, visto que a 
Mesa não pÓ'de acceitar projectos inconstitucionaes. Si eu ou 
algum dos Senadores apresentasse aqui 'wn projecto sub
stituindo a fôrma de governo, a Mesa não poderia submeUer 
este projeclo, visceralmente inconstitucional, á primeira clis
cussão; a Mesa não o acceitaria. 

iPortanto, são disposições que e~istem no Regimento em 
conflicto, desse mesmo Regimento que está precisando de uma 
revisão. 

'O SR .. LOPES GONÇALVES - Então vamos reformar o 
IlegimentO. 

O SR. R.'\ YMUN'DO DE l\IIRA.NDA ~ A nossa reforma tem 
que ir mesmo além do Regimento. 

O SR. GONZAGA JAYME - V. Ex. de\"8 se lembrar que o 
Senado rej eitou, em primeira discussão, um projecto do Sr. 
Ruy B,arbosa, sob fundamento de que o mesmo não era con
stitucional. 

'0 SR. RAYMUNDO DE l\Inil'u"'iDA r--i Deixemos isso, porque 
essa não é a questão que nos preoccupa neste momento. 

'0 SR. LOPES GONÇALVES ~ V. '.Ex. dá licença que eu 
leia o art. 60? 

O SR. RA YMUNDO DE l\IIRANDA - Não precisa. Acceito 
como um facto <Y ,que ,V. Ex. diz. Não é a inconstitucionalidade 
ou inutilidade de um projecto, em primeira discussão, o que 
m'e traz á tribuna. O quo me preoccupa agora é saber si pôde 
ou não, deanteda inconstitucionalidade evidente da dispo
sição da lei da Receita e de muitas outras que por ahi vivem 
sacrificando a Republica, si póde, repito, ser acoimado de 
inconstitucional o proj ecto n. 8? 

Não. E não, porCjue a minha critica que sobre ello pôde 
pesar o de que elle é susceptivel é a de ter o seu autor pro
curado attenuar os effeitos desastrosos cio que Se encontra 
consignado na rei do orçamento da Receita. 

IQi SR. LOPES GONÇALVES - Pelo modo de expôr de V. Ex. 
parece que a vida é muito cara para os funccionarios pu
blicas e não o é para IV'. ;Ex. 

,o SR .. RAYl\IUNDO DE l\IIRANDA - Para mim ,ainrl:1 é in"i.o; 
cara . 

. 'o SR. LOPES GONÇ.·\LVES - Já 'V,~ Y. Ex. Cjue é absurdo 
manter o imposto para uns e supprimir para outros, 
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o SR. RA YMUNDO DE C\hm\NDA - Perdão, llJas a minha 
doutrina é a da inconstitucionalidade do imposto sobre ven
cimentos, porque, infelizmente, na expressão - incomtitu
eionalidude dE' imposto sobre 'i'encimento - não estú inclui do 
o imposto sobre subsidio, que não é vencimento. 'e muito 
menos sobre ajuda de custo. 

Não devemos rej eitar em primeira discussão o proj ecto 
n. 8, porque 'a inconstitucionalidade que se lhe attribue não 
pÓ'de ser effecti\ada nesta hora pelo Senado, n'em pelo Con
gl'esso Nacional, deante da inconstitucionalidade assombrosa 
da disposição que sobre o assumpto preyalece na lei do 
orçamento da Receita. 

o SR. LOPES GONÇALYES - Ainda de 'accôrdo com o ar
tigo 29, o projecto é inconstitucional, porque a iniciativa dessa 
medida é priyatiya da Camara dos Deputados. 

O SR. ,Rl\ YMUN'DO DE i\IlRANln.\ - Neste caso conto, como 
todas as classes attingidas por esse imposto, com o auxilio 
de V. Ex. na occasião em que fôr discutida, nesta Cusa a 
I'ei da Receita para o exercício proximo. 

o SR. LOPES GONÇM.VES - Pro domo nostl'a. 

O SR, RAYMUNDO DE !llInAND.\ - !\'aLuralmente, porque 
todos aquelles ,que não se compenetrarem dos seus direitos não 
podem julgar dos direitos alheios. ,Si um membro da repre
sentação não tem a intuição dos seus direitos e dos seus de
veres, não póde julgar nem dos direitos nem dos deveres dos 
demais cidadãos. E depoís não tratamos da defesa de direitos, 
mas da defesa da Constituição, da moralidade politica. 

O SR. LOPES GOl\'CALYES - E' defesa de um direito sa-
grado, patrimonial. " 

O SR. R'\ Y:llllJ~DO DE l\llR"'ND.\ - Conseguintemente, esta
belecida, definida com'eniente e prf'cisamentea minha ol'ien
atção, com relaç'ão a este caso, comprometl i-me commigo 
mesmo e agora comprometto-ll1e com a Xação a defender esta 
c.ausa, combatendo o imposto sobre 'vencimentos, empregando 
o maximo das minhas ener,gias e o maximo das minhas poucas 
aptidões (não apoiados) no srntido de levar ao ultimo ex
tremo. dentro das normas l'egímentaes e constitucionaes o 
t'ombate ao imposto sobre yencimentos, não recuando nem 
mesmo - devo declarar nesta hora - deante da. obstrucção. 
(Muito bem; muito bem.) 

o Sr. Paulo de Frontin - Não necessito fundament.ar o 
projecto, porquanto já o fiz pOI' oceasião da sua apresentação. 
Deyo agora díscu til' o que tem de se firmar na primeira 
discussão: a sua utilidadl' I' a sua ronstitucionalidade. 
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Quanlo á sua utilidade, nenhum dos illustres oradores que 
Il1B precederam leyantou qualquer duvida a respeito. 

O SR. LOPES GONÇALVES E' inopportuno, dentro do 
,orçamento. 

O SR., PAULO !DE FRONTIN lO aparte não tem razão de 
ser, porquanto eu estou tratando, por emquanto, da utili
dade e não da opportunidade, 'Portanto o apart.e é que é 
inopportuno. 

Vejamos, PO]' consequenci'd. a utilidade que é incontestavel, 
como disse, perante a situação geral do paiz. 

A carestia da vida, debaixo das suas multiplas fórmas é 
indiscutiyel, A ac~ão do Governo Federal, do governo mu
nicipal no Districto Federal, do governo do Estado de São 
Paulo, e, muito bre~'e, de outros governos estaduaes, lIa de 
ser necessaría para modificar as eondições de vida das classes 
que mais soffrem. (Apoiados.) 

O SR, PIRES FERREIRA - Muito bem. 

O SR. PAULO DE 'FRONTIN - E as classes que mais 
soffrem, não são aquellas, como affirmou o illustre 'Senador 
pelo Amazonas, que teem gralld(~s nndmentos. ü grande 
,'encimento a\wange dua\S p'\ftes·. uma, 'O.\\S condições de vida, 
de alimentação, de moradia, de Ye8timenta, e, outra, a questão 
de representação. Todos nós. que temos vencimentos altos, 
podemos cortar na representação. o. meu i Ilustre collega, 
Senador pelo Amazonas, p6de, como eu, deixar de ir ao 
'l'heatro Municipal, e terá alli elemento para reduzir a sua 
despeza. Agora, o que não pó de fazer um funccionario, .que 
ganha um conto e duzentos ou dous contos e quatro centos 
mil réis por anno ·é reduzir o quantwn que tem para se 
alimentaI' e para o pagamento da sua choupana ou casa em 
Que habita. 

De modo que lha uma differença perfeitamente sensivel 
e perfeitamente definida entre um caso e outro. 

() no])!'!' f-;enadnr pelo Amazon30s no que diz respeito á 
utilidade, não póde, portanto, gL'neú1lizar li applicação a 
todu~ -os <.:n~os, 

I) S". LOPES GONÇAL\'ES - E' verdade que eu e V. Ex. 
poci(,li1o.~ f]'pqucntal' () Theatro Municipal; mas. aqui m~smo, 
no E:/'na'(]o, I'xisll'lll collpgas llOSSOS, pobre;s. r~auperl'lmos. 
qnê ;)pl-na~ yÍYl'm do ::leu subsidio. Tudo é relativO. 

O ':--:n 1'.\lJL() DE FRONTIN - Permitta V. E.\:. que lhe 
digc1 que . ~i dous t~(mtos e quatl'o,centos de subsídio mensaeB 
não l)tI'lúiltem viver, então não sei o que será daqueHe que 
l'f:rct,(. cem (J1I cento e cincoenta mil réis mensalmente. 

(1 SR. LOPES GONÇALVES -- Tudo ~ relativo. 

O SR. PIRES FERREIRA - E a educação dos filhOs? 
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o SR. LOPES GONÇALVES- Nós temos representação que 
UH' simples operario não tem. 

O 'SR. PAliLO DE FROl\'T!.-' - Xinguem está conte~tando o 
fade. Apenas, o flue affirmo é que a carestia affecta de 
modo diverso ·em escala variavel (a}Joiados) deconformi.
riade com os v8ncimenlo'l. E a prO\'Ll ,disto está na \"otação 
do {-:nngJ'r'sso N<1cinnal, rJU'~, ('In logD\' dI) limitrll' o imposto 
[lJ'ill'(I\ljiunal, cslalw!cl',{'\\ ,o imposto pl'Ogl'C:OSl\ll, 11li\I'C,a11do 
G ': para o n)}rTario; H °1° lm!"l cl'rl."s classes Id(~ JUllcr;Ío
narios, cn!l1 YAneimenios menore,,; 10 °1° para oulra~; 15 °1 0 

Dara oulra~, A 20 °io para S. Ex,. (} SI'. Presidente {la Re
publica e p:ll'a (} subsidi o dos mem]ll'Os do Congresso N a
cioIlai. Está ahi, ]Jortanto, a pl'Ü'\"a de CJue ha essa varia
biiIcladr eslabelc'cicla na propria fixação dos impostos. 

Atredito qU8 o Se·nado brasileiro perante a actual situa
C'ãe ,ele, pa i i nâodescon}lecerá ela utilidade elo projecto. Ve
jamos a sf~gunda IJt\rte, a ela constitucionalidade. levantada 
)ll11o illustre Senador pelo Amazona~. pela cirCUll1stancia de 
qUE' nií.O I: igllalmrntc appliraela a toclosos funccionarios 
PLlU!H:OS, Esfú o meu illus(re collega e amigo, completa
mCDti' enu:an<1c!o, quanto ao que 'dispõe ü projecto que apre
sAntpi. Elle se apllliea a todos os funccíonarios publicos; 
Sern cxc:epGão. c si alguma exeepção hOln'esse, quem a teria 
e.o!.abElecido nRo seria cu, na organização do projecto; mas, 
o CUilgre,.;~o Nacional, quando isentou da taxa de im]losto -os 
ven!'immtos inferi,)res a 1 :2(jO~OÜ'0. São apenas estes os 
que nãc: estão comprehendidos no projeeto. 

O SR. LOPES GO:"!ÇALVES - V. Ex. suspendeu o imposto 
par:l certas classes e o reduziu para outras. E' o que está 
escrípto. 

() SR, PAULO DE F.rWNTIN - Não, senhor; V. Ex. está 
cnmpletampnte enganado; V. Ex. não leu o regulamento, 
Si tivf::sse tido o cuidado elo o ler, veria que os impostos são 
.1ppllf'<1\'eis a todos os yeneimentos superiores a 1 :2-00$, de 
aceôrc!e, com as taxas ele 2 5, 8, 10, 15 e 20 °1°. O pl'oj eeto 
estahelecem a suspi'llsão dã cobrança para as taxas de 2 °1°; 
q\lC são as doS pensões; para as taxas de 5 °1°. qUi' o;ão os 
dos operarios; para as taxas de 8 % e 10 % para Os funccion::trios 
que vencem mais de 1 :200$ até 12:000$ annualment(l, e fi
nalmente estabeleceu a reducção para 10 quando do imposto 
de 15, e para 15 quandO é de 20, que é o calculo pelo subsi
dio dos membros do Qongresso Nacional e pelOs honorarios 
do Pres~dente da Republica. . 

O SR. LOPFS GON('~-\LVES - V. Ex. suspende a taxa pUl'Ü 
e8rtos contribuintes r para outros apenas reduz. 

O SR. pAULO DE F RoNTIM - Perdoe-me; a lei da receita 
não faz a mesma cousa? 

A lei da l'eceita estabelece que os vencimentos inferiores 



sEssIo E:'I 31 DE JULHO DE HJ17 Õ07 

a 1: 200$ não pagarão imposto. pOl'tanto, a mesma causa que 
proponho fez a l,ei da receita, julgada Iconstitucional pelo 
SenadG, 

Peço venia ao meu illuslre amigo Senador por Alagoas 
prrra não acompanhrrr na questão da constitucionalidade Ou 
lllcolls[ilucionalidade cio imposlo porque não SOIl Juriscon
sulto, c. portanto, não tellho autoridade para manifestar-me 
a csse respeito. A Irmga tradição parlamentar, que vem 
desdo a mOD8.l'chia, estrrbe leceu e~3e imposLo. 

Não- SOI'Ú, talvez, oonstitucionrrl; mas estamos peranLe 
uma siturrl;ão de facto. 

Si póde o Cone;resso fixar que os vencimentos inferiores a 
i :200$ não st:jam sujeitos a taxa alguma. póde o Congresso\ 
agora, pela suspenção da cobrança, estabelecer CJue todos os 
hncimentos até 1 :000$ mensal, Cjue prrgam 10 °1° de imposto 
sejam Lambem isentos dessa taxa. 

O caso é de facto e não de direito. 
Não discnlo si é constitucional ou não, sob o ponto de 

vista juridico; limito-me, sómente a dizer que. si o Senado 
entendeu que poclia clispenSfll' do pagamento do. imposto to
dos os funccionari.os publicas Cjue recEiJem menos de 1 :200$ 
annuacs, hoje, pelo projecto que_ ... apresento, póde estender 
essa isenção até aos vencimentos de doze contos annuaes, at
tendendo assim ás condições que agora são inteiramente des
favol'aveis em virtude das circumstaneias, que, enl:urecendo 
extraordinariamente a vida, determinaram uma alteração 
prOfunda na situação do funccionario publico, não sómente 
daqui, mas, de toelos os Estados. (ApOiados; muito bem.) 

Ainda uma ultima consideraç,ão: levantou ha pouco, nao 
mai.) em discurso, mas em um aparte, o illusLrado Senador 
pelo Amazonas, outr~. questão. Disse S. Ex. que, tralando
se de impostos. não, podia a iniciativa pertencer ao Senado. 
IssO é certo quando SF, trata de leis de lançamento de Im
posto; mas não em caso como este de suspensão da co'brança 
do imposto. O caso é positivamente diverso, Mas :lmda que 
pudesse ser übjecto de duvida, o illustrado Senador deve S8 
recordar de que mais'de uma vez, den,tro -de um orçamento. 
qUCl' na Monarchia, quer oa Republica.· já fizemos suspensão 
de cobrança IUl" impostos. Na monarchia foi suspensa a co
brança do imposto do vintem; na Republica suspen
.deu "se a ccobrança do imposto sobre os stocks» de merca
darias. Assim se demonstra que ha casos em que condições 
excepcionaes interveem e fazem com que a lei da reoeHa, vo
tada para todo o exercicio, deixe de ser integ:ralmente cum
prida, no proprio exercicio. Quer me parecer que as cOn:1i
cões actuaes ela vicia são de ta! ordem que justificam o pro
jecto pOr mira apresentado. e estou cedo de que, verificada 
a impI'ocedencia ela questão de inconstitucionalidade, () Se
nado saberá 2.tteneler aos reclamos unanimes do funcciona.
lismo publico (apoiados! desde o Amazonas até ü extremosul. 
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Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem, O Oj'a
dOJ' é cumprtrnentado.) 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peço a palrlvra. 

O Sr. Presidente - De aceôrdo com o Regimento, na pri
meira discussão de prJjectos, Os Srs. Senadores .só podem 
fallar uma vez, . 

O Sr, Lopes Gonçalves - ,~'allarei dep.Jis. 

O Sr. Presidente - Ninguem mais pedindo a palavra, 'it'-
clara rei encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encurada. 
visivf'ln1Pnte não 113 mais numero nl; recinto. 

Vou, ]lO!' crlllseguinte, mandar proceder á c hamadG. 
Procedendo-se á chamada .. 'eriüca-se a ausencia dos Srs. 

Franôsco Sá, Thol118Z Accioly, Cunha Pedrosa, Rosa e Riha . 
. Araujo Góes, Ruy BarbOsa, Luiz Vianna, Erico C0f'lhü 
Bueno de Paiya, Alencar Guimarães. Rivadavia Corrêa e' 
Soares dos Santos (12). . 

O Sr. Presid.ente - Respcndel'am á chamada apenas 28 
8rs. Senadores. Não ha numr,oo; fica adiada a vota('.ão. 

ERECÇ.:;;'O DE ~lONUMENTD A OSWALDO CRUZ 

2" discussão do projecto do Senado n. 1, de 1917, auLo
rÍzando o Prcsidtnte da Rppul;liea a auxj liar com 200: 000$ 
a erecç50 de um monumento, nesta CapiL:tl, ao Dl'. Oswaldo 
Cruz 

Adi8d8 a vor ação. 

CREDITO DE II :500$ PARA PAGA"IENTO AO SR, HOI\'IJDI DE :MELLO 

:2" discussão da prOposição da Canrlfa dos Dep'ula'dos 
'11. 23, de 191.7, que auLoriza o Presidente da Republíca a 
[,brir pe!.J :lhnisterio da Justiça e Negocios Interiores, o 
credito especial de 4 :5008, pClra pagamEnto dos yenciwenLiJS 
'jevidos ao D'r, Francisc.o Ignacio Marcondes Homem dr~ 
JlTcllc, professor rm disponibilidade da Escola Nacional de 
Bellas Arles. 

Adiada a volaç.iío. 

CHEDITO DE 10.458 :863$17:', PARA A ESTRADA DE FERRO CENTR'l.L 
DO BHASIL 

2' disGUssão da Dl'Oposição da Camara dos Deputado., 
n. 52, de j 917, que abre. pelo ,Ministerio d3 Yi<lcão e Obra(, 



Publicas, o cn,dilo "U1Jpl~llll'lllal' d\~ 
;:d/cnrlpl' n I[p~pezas C\lln a Eslr8rln 
]',1'8'> jJ 

\dinchl ,1 "OL1Ção. 

1 O. !.I58 :863$172. pal'<l 
ele Fel'l'u Central do 

,-,;, tI iSCllSSd n da pr11fJosjçãu Ja CLllnara dos Deplltado,--) 
tI. 11. de J917, autOl'izalldo o l'l'esidentp da llr·publica a 
t ':Jiltf'dr!l' a _,\!exandl'(' Gomes rle Oliveira, of'e!',u'in (/~1 !I" lii
\l~iío da Estrada de Fel'"'ll CenLral do Brasil, umanllO de li .. 
('1'11(':1, com Ilou:" Lerl"." da rJ'(lri:l, p~rn tratamento ri!' sa1ll1e 

c\diHr!:t a yotl,'lçãO. ' 

,), cl:,"C\ISsão da proposição da Carnal'a dos De.putad:J; 
11, U, del9J 'I, autorizando o Presidente da Republíl':i a con
','etil':' iL Plinio (k Barros Barbosa Lima, pl'at.iGanl(> clt- :!' 
c'I:I""e da Directnria· Geral dos COITeiO~', UIIl ~nno de liCf~n<.:,i. 
(·om o ()l'(!er,adu e em 1l1'(\l'oÇ!<lr1\O, para trab.lllent o de ~aud" 

_\dLlcla a \otarão, 

CRED1TO J)E11 n : nOü!), P:Hl.-\ A TTA[Jl'R\ -(:or:UMB,~ 

:3" fi i,'>cussiío da prOVlJ,'> ie5.o da r:anwl'a elos Dc-pu LHlú'O 
11, :J:3, di' 191~, 1J1H' autoriza o PI'esident,e da R"Jlllbliea n abrir, 
lI,'le, :\finlsLt'rin ti'1 Yi<1t;:'in I' Obras T'\lhliea~, LI l'l'l'rli\u di' 
J 111 :nl)U~, especial. par'a llag,mll~nto ,-11' desl)p 'la ,'i ,"Im ;1 1:-· 
LI""!n de Fpl'l'o Itapur:I-Cll.l'llrnfl:i no I,xf,t'cir'io df' J 91 O, 

. \tlÍ<l(ln ,1 vota<;ão, 

o Sr, Pres'jdente .- S;1'/'1 m~i" IHl\'endo ;1 tr'atar, \'I)ll 

1,'\ :lllt·al' ;. ;;;possftn, 

nf'~igno p~1J',' "l'dl~m 11" rli~ dil sl<~ujnl,.: 

'1','(:1,:50, em I' r1i~Cl1ssã(\, dI) ]ll'ojecto do Senado 11, K. 
de H' 1" ricrlarantlo S\lSp"IlSa, dUl'nllt(· () Z" semestre <:lo COl'
J't'll te RfI OI', it cobral1l':t do impO"tn sobl'e vencimentos, subs i
dio, "1.,-' .. I'stnlJt'I,'eitlo pela li'; 11, :3.21::, d,-' :30 de drzrrnbl''' 
til'! 191 ti r re~lllalll('nl.:ldo jlf'1,) ,kl'li'(" 11. 11 'i 1 í, ti" :?6 ,j,: 
,ian,>il'tl di" JOIl\, f'l1.ia~ (UXil," SAi' d,.', 'l, :"t, R t' 10 ~;~. spn,i" 
l'p':\uzir](l.s a :s t' 10 ", l'esj)l'l'ti I'mw:1i ti', ~s 1:1 '\~s Ih' : ') I; ?fl 

di, S,.. f'(l1Ilu de FI'II'lti li') ; 

Yotar[IO, em 2" r1isrmsão, do projed n do Seoado n. 1. 
ti.! 1!H 7, autorizando o Presidente dn RepublicR n allxilim' 
I~U!Ú :->00 ;000$000 a precr.i'ín de um J[lOllllmenttl, llP"ja Capi .. 
lal, :\rI Dl', üswalcln ClTl? :"o'm J,{I/'erC!' ('0ilfr'l7'i,) do COIiI-
It7iRSi/(J df-0 F"/ill(111{'a~',. I 
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Votacuo, I'm 2" discu~3ão, rh proposição dri Crimara dos 
J)pplltar!o~ 11, 23, dI' 'I (l17, qU(' autoriza o PN~;:;idAntA da Re
Jlllhliea a abril', Jwlo :VIÍlli.sLcl'io rln Justiç-a e J\'egoeios 1n-
11'1'ior'r~, () rrl'dito espl'cial d,o 'Í :;-;00$, p:lra pagamento dos 
Yr~lll,iml'nto~ dp"idos ao Dl', Francisco 19nacio \lnJ'condr's 
Hlllllr-lll rIr :\Il'lIn, prOfl'RWI' I'm disponibilidade da Escola Na
I'.ionn I ele Bpllas A drs ! com )iOJ't'cer fOI'01'llVel da COm mis
RI/O ri,' Fl)j(/jll:OS): 

Votação, Clll 2" di,qru~são, da propo",ieiín da Cnmara do;:; 
nl'pubrlos 11, 52, y]p 1 ()t 7, (I\1P nbI'A, prlo 'Ministx>rio d:1 

Yiaeão e Obra~ Puhli(':JB, fi rl'edito supplcmr-nt.ar de 
10,458 :81i3liiJ 72, pal'a attpndAI' a dps'pé'za~ rom a Estrada de 
FI'ITO Cp111r:l1 do Hrnsil (rom JJnpCI'I.'!' fO/'())'a/'rl di{! Commis
slío ril' Fll/rl1lr'os): 

Vol.::li-:iio, Plll ;:" riisruq<;iln, dn propo;:;i<:iín da Camara rlo~ 
nrpul,ado.o n. li, dl'1 (lJ I, aulorizanrlo o Pr·csirlrmÍt' ria Rcpn
bl i(;a a r,on(~rtll'l' :l A Irxnndrp nOnw;:; rio OI i \'rdl':1, opN:lrio 
11:1 1" di \'i~iío da Es( rarla rIl' Fprl'n Cr'lllra I do B\'nsí!, um 
allr1n dn lirenca, I'om d01l" !.c,r\:oi; da diaria, para tr:ltn
llwnto d,' -:I 11 rl r' (rOm 7)01'1'{:1')' (rr?wrnVl'l da CommissíJo de Ji'!-
71 rl)1r{(s) : 

Vot::u;ão, pm ?" disrllssiío. ria proposição ria C:lmal'a dM 
Dl'putados li, 1:1, rir> 1\117, :11110riz:1ndo n Presíc!l'nf,', (In R0pU-

,111i('<] a comnc!rj' a Plínio dI' Barros Bnl'hosa Limn, prati
I'nnfr (1e ?" c1assr da Dil'('doria (-:;pral dos Corre-iof>, um nnnlo 
di' lí('l"l1r.:a. ('om () 'Ül'dPllado P I'm prol'op:nr;:âo, p:1rn trat:1-
llli'l1[,O dr~ ,~:111d.' (I'om pru'r('r)' f'{//'ONI'I~l'l rln rommissíio d{~ pt_ 
11n1/l'flS' : 

Yol.a(';10 ... m :1' di"rus,,",ão, ria Jll'ol1osição c!a Cnmnl'n dos 
Drpnfar]n.-, 11, :l:1, dI' 1!J t 7, rl11p auf oriza o Presíd~nt,· rl:1 Rri
I,ublil'fl :1 ;lbl'il" prl0 Minis,lpl'i.n (l:! Yiar;iio A' Ohl':lS Publiras, 
II ('I' .. rlilo dr' II n :O()O~. psp('('inl. 1)fl1'a llaganlP11(o dI" c!pspeWil 
(")111 :l EstJ':ldn d.~ F"ITOIL1PUl':l-COl'Umbll no px('reicio ri I' 
I~I!'; 'I'O})! jJrrl'l'rl'!' (1lI'OTllI'l'l (VI) CO/lll/Ilssr70 dI' Píllflnras'; 

(:on1 iLluacãn dfl :3" disrussão da proposir,ão da C[1mar:l 
tlo,s Dl'plllados lI. :31, ri" ((l17, flUi' :lf.lPI'oyn (I a('(~()\'do re-Ie
IlI'alio ('11/1'" os Eslndos cio Pm'nnll 8 Sanla Cnt-hal'ínn, mocli
/ieanrlo-Ihl',q O,q limites (cOm pa'l'ecc!' j'al'l)j'ovel da Comm1s
s'-io d" Cnl/.stitn1pii.IJ c D-i]llol1locia e ?)oto em sC}J(/1'Orf1 do SI', 
.111'11('(1'1' (;/1 i !/wn/es cnntml'Ío rí pI'O]JOS./I'tIO ) ; 

2" diE'{'ussão da fJl'opo~iefío da Cam:1ra dos Dcput.ndos 
11. 1i8, 111' Hl I d, flue in~( itui' ° quadro dp ome iaps da l'eRrrV:l 
ri/) K\':f'I'('ito X:1ri onal (I'om 1'1/I1'1Ir!OS Ih! CO'mm!ssiío rir Mm'i
J/1/IJ r: filll'!'j'oi: 

:,''' dis'f'u"sãn d,1 pl'opn"i(:iio rI:1 Cnrnara do" ni'putados 
n. 10, Ih lDl" :1llTol'izanrlo O Presir!prJ1.r- rlfl nrpubliea a CCITI
I:('clpr a "\lfI'.'dIJ CT'l.1Z,~iro, pll:ll'da-chn"ps do CI" classe da Es-
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lraofl, dú F0rro CentrGI do Bt'<lsil, um anno rle lípenCll~ com 
dous (,'1"('17& ria diHl'ia p~ra tratmuenLo de S3U<l<:> (com lJfll'C
('('I' {ol'(J)'IIl'rl ria CllinmISS(I(j c/f? PÚI07I('as); 

:2" clis'C'ussflil da proposição da Call1::l1':t dos Der)\llad(ls 
n. JG, dr 1\)17. antol'izrmdn I) Presidente da Repulllicrt n con
('(',elrl <I AnlenfJl' Pinto Barhosa, foguista (Ir l' c\JSSf' dJ E~
I,rada dI? Frrl'o CenlT:ll do Dl'flSil, um anno de licença a eon-
1<11' dI' !G di' fr\'('I'eirü !.li" ):))6. rom dOUA tPftOs 13" ctíari:l, 
para lrZlla1l1C'nto de S<lurir (CO/ll pa)'I'I'r,I' (CL'o}'(P'rl rln Com
UI issftn d" Fíncl1l l :as); 

2" dis'cmsiío da fil'Ol)osiCão dn Camam do, DepuL1do.'< 
n. 17, de 1917. que j'rconhecr f1 D. Mari:l ]<'elician<l C01'
'leiro Oi/h'fio, o direito :í pellsãá rio montepio, r:orJ'esponde-n(,r 
:10.'-' \,pncilllr;ntos fixados lIa ki n.l. 500, de 1 fle "etembro 
dI" 1906, I'clh'nda ;J pl'escl'ipc:50 ('m que inl'.OlTP\1 "t'U c!irrÍltl 
(rOJll, Z)(li'I'CCr javol'aJ:"z da Comm1ssr1cl di' FillOlll'as, (' C1/lf'lJ
rI(I rllI Ile .flll·/inl c J/qislllríiO); 

~' r]lsnl."são da p ro]l 0,": ir:1\o {]:J Co mal';C do, Depu (,ados 
n. 20, de' 1917. ~1\lfoJ'ízanc[o ü Presíd(>lllf> ri", HrpuhJira a 1'0ll
{'('dei' a Antnnio \'asC{lw~ rJn I:O"to, lp!r"gl'<l,jOhi"Ül de· j" elas"f\ 
d'l J·:2.(I';ltln de rl'!'I'O CCIItl'a] c/o B!'[tsiI, 5'2i~ 1111'ZI',S de lÍ!'eJ1f:a, 
com n nl'dc:n<ldo, p:ll'éI tralanwnio til' ~,nlflr, (com jJ(]j'{"'rí' (a
'('ol'ou'f '/0 ('olllllJiss(/(J {/p F-i1l0111'(I,I' ; 

2' di"f'u;:s;JO da 1l1'Opo"i,:ào da Cam;wa dos Dr:)l\lL<ldos 
n. :.'1. eli' 191/, autoriz<lntio () Pr('~jclente na ]1et)ublic;J n 1'011-

('l'(k\' s('Í~ 111('1'.(" d,~ lict:ned. ~om dous trr~{)S' da dim'ia, l)ar;c 
II'nlanwnto da ~a\ld,'. ~ ,'id<l!inn COI',Iho de FiguC'irf'ctl), 
,-,uardél-,'i\'i] r!l' 1" ela,::se (cOm ))(I)'('{'I')' da Co})]mis,~{i() de Fi
IIOJlI'(),y {/]J)',O,\enfrl'llr/O eemPIl(/rt'·, 

':" dis'cu'i,;,ün dn lll'O(!Osjr'illl ti;! Cam~lrn elos DíTJ1Jt.adofi 
/l. S(} dI' H117. ;11ltnl'izan(\n (1 Prrsic!('nt" (la Re[luhlú'~ n COll

(Tilr,j', il JOllalhns dn l\,1~'cíll1l,'Jllü BnmIlm, te!rgl'nphisü\ d" 
:l" rlassr d:1 R('p~H(i~ão G'2I';ll dn~ Tel('grapJlOs, um [!111l{) de 
lil'I'llcn. com o ot'C1C'tlaclo, pu!'a lra[<lm"I1tn de ~a\lrl<' (rOm lJn
'('I}CCI' (rIlJ,Jr(n'el rlll Cl1 m/l1i,\'sr/() ri,. F''IIIl)/("os\; " 

~" di,,\~ussã() d;l 111'01JOsi<:ãn da C[I!11:1I'[t do." DrjJlltados 
n. Ti, dt, 1917, qUi' nbrp. [11'10 :'1-linisteI'Ío dn Fnenda, o Cl'C
rido f'sprcinl dl' 2í :5:37$,ía5. para Ol'cOnel' :)0 png[lmento do 
CP!I' {', devido :1 n. Alicr rir An!ll'fldt' PinLo do Rego Monteiro, 
I'm \'irlurle de St'l1tPIl~<l j\1díC'i~t'ia (com pfl)'cí:cr' (avo1'fJ.
'!'I" do C'7mm1s,~lío ri,~ Piílllnf'flS); 

:l' cii,,'('ll3s<Ío da IW(lfifl~ir:ão d,l (amnnl ./os DAput.ndos 
n. 'dl. rI" 'lali, nllTori7.:mr!o o J'l'l>sidrnlr da n"TJ\lhlira a con
('NlpI' a Henrique Eduardo Cuss(>f). (j]',~lJlví,"ln da Srcl'rtarirt 
da Esll'ncla de TprTO íl0E'lr; d~ '\IillJS, \11'll armo de Jicenr;a. 



ANNAES DO SE~ADO 

C' 11m O (Irc!ena(]o f) em IJI'OI'oga(:ão, paril tratamento de s:H1de 
"om j;III'('Cf'J' {(lI'Orllre! da COi1/iniSSiío di' Fi110nçng) : 

::" di,." IJ""fio drJ ]llll[ lu .sic:5u dil Camal'H dos r)(~jJlll :111 '1 ,' 
li, ]iO, li I· I (li li, quI.! manda eont<tI';{O lH'ofessor (~uihedl',llll'" 
"" fn;;·lil.l1(o Drn,Íillllin (:on,;;tanL \'ieente- CCl'niechiuro n Lem-
1'" cm QUI' l'C-gl'U :1, aula de yjolinn elo antigo Conser":llrll'l" 
de :\Iusj(,ê1. p:ll'il Il,q nus de direito ':rOII1 ])(Il'f'cel' In/'aNII'cl i/,r 
{'I)/II/I1I ........ iín dI' lI/s/iço I' fJ'qis!ar:ãa;. 




